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ACEF/1415/0901377 — Guião para a auto-avaliação
Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Coimbra
A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar (UC)
A3. Ciclo de estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A3. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A4. Grau:
Doutor
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
DR 2.ª série — N.º 27 — 8 de Fevereiro de 2011, Despacho n.º 2776/2011
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A6. Main scientific area of the study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF):
420
A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
<sem resposta>
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A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
<sem resposta>
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
240
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
8 semestres
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
8 semesters
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
12
A11. Condições específicas de ingresso:
O Programa estará aberto a candidatos nas mais diversas áreas de Ciências da Vida e da Saúde possuidores de um Mestrado (pós-Bolonha) ou Licenciatura (pré-Bolonha),
ou ainda outros candidatos cujo currículo a Comissão Coordenadora do programa considere relevante. Os critério de admissão e a selecção/seriação de candidatos são
definidos pela Comissão Coordenadora do Programa, e ratificados pela comissão científica do IIIUC seguindo os regulamentos da UC.
A11. Specific entry requirements:
Th Program is open to candidates wit ha Life and Health Sciences background (Masters, Bologna version; or B.Sc pre-Bologna), or other candidates with a recognizable CV
that the Board for the Program considers relevant. Admission and selection/ranking criteria are ratified by IIIUC, following initial proposals from the Program Board, and
following general UC indications

A12. Ramos, opções, perfis...
Pergunta A12
A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se
aplicável):
Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

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

Options/Branches/... (if applicable):

Ramo de Neurociências e Doença

Neurosciences and Disease

Ramo de Biotecnologia e Saúde

Biotechnology and Health

Ramo de Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento

Molecular, Cellular and Developmental Biology

Ramo de Imunobiologia

Immunology

Ramo de Oncobiologia

Oncobiology

A13. Estrutura curricular
Mapa I - Ramo de Neurociências e Doença
A13.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A13.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo de Neurociências e Doença
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Neurosciences and Disease

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

Sigla / Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional ECTS*

Biologia Experimental e Biomedicina

BEB

240

0

240

0

(1 Item)

Mapa I - Ramo de Biotecnologia e Saúde
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A13.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A13.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo de Biotecnologia e Saúde
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Biotechnology and Health

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

Sigla / Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional ECTS*

Biologia experimental e Biomedicina

BEB

240

0

240

0

(1 Item)

Mapa I - Ramo de Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento
A13.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A13.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo de Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

4 de 122

16-03-2015 19:03

ACEF/1415/0901377 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=837d30e2-4469-de8e-ebda-54bd242...

Development of Cellular and Molecular Biology

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

Sigla / Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional ECTS*

Biologia Experimental e Biomedicina

BEB

240

0

240

0

(1 Item)

Mapa I - Ramo de Imunobiologia
A13.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A13.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo de Imunobiologia
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Immunobiology

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

Sigla / Acronym

Biologia Experimental e Biomedicina

BEB

(1 Item)

ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional ECTS*

240

0

240

0

Mapa I - Ramo de Oncobiologia
A13.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
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A13.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo de Oncobiologia
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Oncobiology

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

Sigla / Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional ECTS*

Biologia Experimental e Biomedicina

BEB

240

0

240

0

(1 Item)

A14. Plano de estudos
Mapa II - Neurociências e Doença - 1 ano, 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Neurociências e Doença
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Neurosciences and Disease
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1 ano, 1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year, 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

Biologia Celular e Molecular

BEB

216

T: 20; TP: 25; PL: 15; S: 10; OT:
10

8

-

Semestral

Biologia Experimental e Biomedicina I

BEB

Semestral

486

T: 50; TP: 80; S: 25; OT: 25

18

-

Rotações Laboratoriais

BEB

Semestral

108

T: 17; PL: 30; OT: 5; O: 5

4

-

(3 Items)

Mapa II - Ramo: Neurociências e Doença - 1º ano, 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Neurociências e Doença
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Neurosciences and Disease
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano, 2º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
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1st year, 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

Biologia Experimental e Biomedicina II BEB

Semestral

270

T: 30; TP: 50; S: 10; OT: 10

10

-

Projecto Tese

Semestral

540

TC: 40; S: 60; OT: 100

20

-

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

BEB

(2 Items)

Mapa II - Ramo: Neurociências e Doença - 2º ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Neurociências e Doença
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Neurosciences and Disease
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units
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Tese em Neurociências e Doença

BEB

Anual

1539

0

57

-

Prática Lectiva

BEB

Anual

81

OT: 30

3

-

(2 Items)

Mapa II - Ramo: Biotecnologia e Saúde - 1º ano, 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Biotecnologia e Saúde
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Biotechnology and Health
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano, 1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year, 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

Biologia Celular e Molecular

BEB

216

T: 20; TP: 25; PL: 15; S: 10; OT:
10

8

-

Semestral

Biologia Experimental e Biomedicina I

BEB

Semestral

486

T: 50; TP: 80; S: 25; OT: 25

18

-

Rotações Laboratoriais

BEB

Semestral

108

T: 17; PL: 30; OT: 5; O: 5

4

-

(3 Items)
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Mapa II - Ramo: Biotecnologia e Saúde - 1º ano, 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Biotecnologia e Saúde
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Biotechnology and Health
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano, 2º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year, 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

Biologia Experimental e Biomedicina II BEB

Semestral

270

T: 30; TP: 50; S: 10; OT: 10

10

0

Projecto Tese

Semestral

540

TC: 40; S: 60; OT: 100

20

0

BEB

(2 Items)

Mapa II - Ramo: Biotecnologia e Saúde - 2º ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
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Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Biotecnologia e Saúde
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Biotechnology and health
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas Contacto / Contact
Hours (4)

Observações / Observations
(5)

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Tese em Biotecnologia e Saúde

BEB

Anual

1539

0

57

-

Prática Lectiva

BEB

Anual

81

OT: 30

3

-

ECTS

(2 Items)

Mapa II - Ramo: Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento - 1º ano, 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
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Ramo: Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Molecular, Cellular and Developmental Biology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano, 1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year, 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

Biologia Celular e Molecular

BEB

216

T: 20; TP: 25; PL: 15; S: 10; OT:
10

8

0

Semestral

Biologia Experimental e Biomedicina I

BEB

Semestral

486

T: 50; TP: 80; S: 25; OT: 25

18

0

Rotações Laboratorias

BEB

Semestral

108

T: 17; PL: 30; OT: 5; O: 5

4

0

(3 Items)

Mapa II - Ramo: Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento - 1º ano, 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Molecular, Cellular and Developmental Biology
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano, 2º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year, 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

Biologia Experimental e Biomedicina II BEB

Semestral

270

T: 30; TP: 50; S: 10; OT: 10

10

0

Projecto Tese

Semestral

540

TC: 40; S: 60; OT: 100

20

0

BEB

(2 Items)

Mapa II - Ramo: Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento - 2º ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Molecular, Cellular and Developmental Biology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year

13 de 122

16-03-2015 19:03

ACEF/1415/0901377 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=837d30e2-4469-de8e-ebda-54bd242...

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração / Duration Horas Trabalho / Working
(2)
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese em Biologia Molecular, Celular e do
Desenvolvimento

BEB

Anual

1539

0

57

-

Prática Lectiva

BEB

Anual

81

OT: 30

3

-

(2 Items)

Mapa II - Ramo: Imunobiologia - 1º ano, 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Imunobiologia
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Imunobiology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano, 1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year, 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

14 de 122

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)
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Semestral

216

T: 20; TP: 25; PL: 15; S: 10; OT:
10

8

0

Biologia Experimental e Biomedicina I

BEB

Semestral

486

T: 50; TP: 80; S: 25; OT: 25

18

0

Rotações Laboratoriais

BEB

Semestral

108

T: 17; PL: 30; OT: 5; O: 5

4

0

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

(3 Items)

Mapa II - Imunobiologia - 1º ano, 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Imunobiologia
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Immunobiology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano, 2º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year, 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Biologia experimental e Biomedicina II BEB

semestral

270

T: 30; TP: 50; S: 10; OT: 10

10

0

Projecto Tese

semestral

540

TC: 40; S: 60; OT: 100

20

0

BEB

(2 Items)
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Mapa II - Ramo: Imunobiologia - 2º ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Imunobiologia
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Immunobiology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

Tese em Imunobiologia

BEB

Anual

1539

0

57

-

Prática Lectiva

BEB

Anual

81

OT: 30

3

-

(2 Items)

Mapa II - Ramo: Oncobiologia - 1º ano, 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
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Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Oncobiologia
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Oncobiology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano, 1º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year, 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

Biologia Celular e Molecular

BEB

216

T: 20; TP: 25; PL: 15; S: 10; OT:
10

8

0

Semestral

Biologia experimental e Biomedicina I

BEB

Semestral

486

T: 50; TP: 80; S: 25; OT: 25

18

0

Rotações Laboratoriais

BEB

Semestral

108

T: 17; PL: 30; OT: 5; O: 5

4

0

(3 Items)

Mapa II - Ramo: Oncobiologia - 1º ano, 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
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A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Oncobiologia
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Oncobiology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano, 2º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year, 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

Biologia Experimental e Biomedicina II BEB

Semestral

270

T: 30; TP: 50; S: 10; OT: 10

10

0

Projecto Tese

Semestral

540

TC: 40; S: 60; OT: 100

20

0

BEB

(2 Items)

Mapa II - Ramo: Oncobiologia - 2º ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Oncobiologia
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Oncobiology
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

Tese em Oncobiologia

BEB

Anual

1539

0

57

-

Prática Lectiva

BEB

Anual

81

OT:30

3

-

ECTS

Observações / Observations
(5)

(2 Items)

Mapa II - Ramo Neurociências e Doença - 3º ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Neurociências e Doença
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Neurosciences and Disease
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year
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A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

Tese em Neurociências e Doença

BEB

Anual

1539

0

57

-

Prática Lectiva

BEB

Anual

81

OT: 30

3

-

(2 Items)

Mapa II - Ramo Neurociências e Doença - 4º ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Neurociências e Doença
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Neurosciences and Disease
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year

A14.5. Plano de estudos / Study plan

20 de 122

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

Tese em Neurociências e Doença

BEB

1539

0

57

-

Anual
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BEB
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Anual

81

OT: 30

3

-

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

(2 Items)

Mapa II - Ramo Biotecnologia e Saúde - 3º ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Biotecnologia e Saúde
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Biotechnology and Health
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Tese em Biotecnologia e Saúde

BEB

Anual

1539

0

57

-

Prática Lectiva

BEB

Anual

81

OT: 30

3

-

(2 Items)

Mapa II - Ramo Biotecnologia e Saúde - 4º ano
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A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo Biotecnologia e Saúde
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Biotechnology and Health
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas Contacto / Contact
Hours (4)

Observações / Observations
(5)

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Tese em Biotecnologia e Saúde

BEB

Anual

1539

0

57

-

Prática Lectiva

BEB

Anual

81

OT: 30

3

-

ECTS

(2 Items)

Mapa II - Ramo: Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento - 3º ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
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A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Molecular, Cellular and Developmental Biology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração / Duration Horas Trabalho / Working
(2)
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese em Biologia Molecular, Celular e do
Desenvolvimento

BEB

Anual

1539

0

57

-

Prática Lectiva

BEB

Anual

81

OT: 30

3

-

(2 Items)

Mapa II - Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento - 4º ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Biologia Molecular, Celular e do Desenvolvimento
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A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Molecular, Cellular and Developmental Biology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração / Duration Horas Trabalho / Working
(2)
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese em Biologia Molecular, Celular e do
Desenvolvimento

BEB

Anual

1539

0

57

-

Prática Lectiva

BEB

Anual

81

OT: 30

3

-

(2 Items)

Mapa II - Ramo: Imunobiologia - 3º ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Imunobiologia
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Immunobiology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
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3º ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

Tese em Imunobiologia

BEB

Anual

1539

0

57

-

Prática Lectiva

BEB

Anual

81

OT: 30

3

-

(2 Items)

Mapa II - Ramo: Imunobiologia - 4º ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Imunobiologia
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Immunobiology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year
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A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

Tese em Imunobiologia

BEB

Anual

1539

0

57

-

Prática Lectiva

BEB

Anual

81

OT: 30

3

-

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

(2 Items)

Mapa II - Ramo: Oncobiologia - 3º ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Oncobiologia
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Oncobiology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Tese em Oncobiologia

BEB

Anual

1539

0

57

-

Prática Lectiva

BEB

Anual

81

OT: 30

3

-

(2 Items)
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Mapa II - Ramo: Oncobiologia - 4º ano
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A14.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ramo: Oncobiologia
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Oncobiology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area Duração / Duration
(1)
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações / Observations
(5)

Tese em Oncobiologia

BEB

Anual

1539

0

57

-

Prática Lectiva

BEB

Anual

81

OT: 30

3

-

(2 Items)

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Diurno
A15.1. Se outro, especifique:
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<sem resposta>
A15.1. If other, specify:
<no answer>
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)
João Ramalho de Sousa Santos

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
Mapa III - Protocolos de Cooperação
Mapa III
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua 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 estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a adequação dos recursos disponíveis.
<sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos seus estudantes no período de estágio e/ou formação em serviço.
A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos estágios e períodos de formação em serviço.
<sem resposta>
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.
<no answer>
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A17.4. Orientadores cooperantes
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).
A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados entre a instituição de ensino e as instituições de
formação em serviço.
<sem resposta>

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

Instituição ou estabelecimento a que pertence /
Institution

Categoria Profissional / Professional
Title

Habilitação Profissional / Professional
Qualifications

Nº de anos de serviço / No of working
years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20
A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O programa está alojado no Instituto de Investigação Interdisciplinar (IIIUC),e o Programa será ministrado nos espaços do Centro de Neurociências e Biologia Celular da
Universidade de Coimbra, Laboratório Associado (CNC).
A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Reg_191_2014_CreditacaoFormacaoAnterior_e_ExperienciaProfissional_UC.pdf
A20. Observações:
Não aplicável
A20. Observations:
Non Applicable
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1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
A Biologia, e nomeadamente a sua componente interdisciplinar e translacional, é uma Ciência fundamental do Século XXI. Todos os indicadores apontam para um acentuar
desta tendência nas próximas décadas. É nesta perspectiva integrada que se entende a Biologia Experimental e Biomedicina. Dada a massa crítica e experiência existentes
na Universidade de Coimbra (incluindo Faculdades de Farmácia, Medicina e Ciências e Tecnologia, bem como Centros de Investigação e Hospitais) é fundamental apostar
forte nessa área, enquanto fulcro de excelência. A formação avançada em Ciência deve envolver investigadores com vários tipos de experiências e abordagens e ter um
modelo flexível. de modo a formar profissionais excelentes para diferentes mercados (académicos, técnicos, biotecnológicos)
1.1. Study programme's generic objectives.
Biology, especially in its translational and interdisciplinary aspects is a fundamental Science in the 21rst Century, and all indicators point to an increased investment in
related fields in the next decades, namely in terms of Experimental Biology and Biomedicine. Given the critical mass at the University of Coimbra (including Faculty of
Science and Technology, Pharmacy and Medicine, as well as Research Centers and Hospitals) this is a niche of excellence that urges further development. Scientific training
in this field must be flexible and involve researchers with different backgrounds and approaches i norder to tarin excellent professionals that can then enter different job
markets (academia, services, biotechnology)
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
A Universidade de Coimbra tem entre os seus objectivos ser uma Universidade de referência a nível da produção de conhecimento de excelência. Na Universidade existe
igualmente um forte componente em várias vertentes das Ciências da Vida, da investigação biomédica, e da investigação e prática clínicas. Esta proposta de um Programa
Doutoral translacional e transdisciplinar em Biologia Experimental e Biomedicina destinada a formar investigadores altamente qualificados pretende simultaneamente tirar
partido e expandir essas valências., enquandrando-se por isso nos objectivos estratégicos da instituição. Este Programa específico procura criar um ensino transdisciplinar,
juntando cientistas e docentes de três Faculdades, mais sobretudo conta com um quadro de investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) que
apenas lecionam neste Programa Doutoral.
1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
The University of Coimbra aims to be a focal point for the production of excellent knowledge. There is also a big commitment to Life Sciences, Biomedical Research and
clinical practice. This proposal of a translational and transdisciplinary PhD Program in Experimental Biology and Biomedicine will simultaneously take advantage, expand
and potentiate these characteristics. Besides bringing together scientists/lecturers from three very distinct Faculties to ensure a transdisciplinary training, the Program also
relies on staff from the Center for Neuroscience and Cell Biology (CNC), that do not participate in any other PhD Program at the University.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos do ciclo de estudos são divulgados por via da plataforma informática de gestão académica Nónio: aos docentes através do infordocente e aos estudantes
através do inforestudante. Para o público em geral a informação está disponível na página web da Universidade de Coimbra, em http://cursos.uc.pt.
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The objectives of the study cycle are disseminated by NONIO which is an academic management IT platform: the information is available for the teachers at infordocente and
for the students at inforestudante. For the public this information is available on the web page of the University of Coimbra - http://cursos.uc.pt.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
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2.1 Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a revisão e actualização dos conteúdos programáticos e a
distribuição do serviço docente.
A criação de ciclos de estudos na UC envolve as Unidades Orgânicas (UO), os Centros de Serviços Comuns e Especializados, a Reitoria/Senado e o Conselho Geral, num
processo concertado que tem início com uma proposta de oferta formativa (ou de revisão/atualização de oferta existente) e culmina com a sua submissão junto da A3ES
para acreditação.
A tramitação das alterações decorre de forma idêntica, devendo, depois de aprovadas, ser comunicadas à DGES e publicadas em DR.
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.
The creation of a new study cycle at UC involves the Organisational Unit (OU), the Central Services, the Dean / the Senate and General Council, in a process that begins with
a learning proposal (or review / update of an existing one) and which is concluded with the submission for accreditation at A3ES. The procedure for changes is identical, and
once approved, the reviewed proposal must be sent to DGES and published in the national official journal.
2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua
qualidade.
A participação ativa dos docentes e estudantes é assegurada pela aplicação regular de inquéritos pedagógicos e pela reflexão inerente ao processo de autoavaliação
realizado por cada ciclo de estudos e pela UO. Para além dos dados quantitativos são também analisados comentários e sugestões de estudantes e docentes, integrando o
processo de melhoria da UC. Os estudantes e docentes são ainda representados nos órgãos de governo da UC, nomeadamente Conselho Geral, Conselho de Gestão e
Senado. p.ex. integram também o Conselho Pedagógico).
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that have an influence on the teaching/learning process,
including its quality.
The active participation of teachers and students is ensured with regular educational surveys. The results are subject to analysis and discussion in order to develop the
self-assessment of the study cycle and OUs’ reports. In addition to quantitative data, comments and suggestions of students and teachers are also integrated at UC
improvement process. Students and teachers are also represented at UC's governing bodies, namely the General Council, Management Council and Senate.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Conforme procedimentos estabelecidos na UC, a autoavaliação do ciclo de estudos é realizada no final de cada ano letivo com a intervenção das diferentes partes
interessadas sendo o relatório final da responsabilidade do coordenador/diretor de curso. Consiste numa análise SWOT, integrando informação referente a vários aspetos,
nomeadamente, acesso, sucesso escolar, empregabilidade e informação proveniente dos inquéritos pedagógicos. Face a esta análise são definidas anualmente as ações de
melhoria a implementar no curso, cuja execução é avaliada no ano seguinte
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme.
According to the established procedures, the self-assessment of the study cycle is held at the end of each school year with the participation of different stakeholders. The
final report must be ensured by the coordinator/director of the study cycle. The self-assessment process consists of a SWOT analysis, including information regarding
several aspects, including namely access, academic success, employability, and information from the educational surveys. Considering this analysis, improvement actions
are set on an annual basis, which are evaluated in the following year.
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2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na instituição.
Equipa reitoral, em articulação com a Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
Rector team and Evaluation and Improvement Unit.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
Existe um sistema de informação através do qual é assegurada a produção automática de indicadores referentes às unidades curriculares do curso (p.e. sucesso escolar) e
aos inquéritos pedagógicos. A informação proveniente destas e de outras fontes é analisada pelo coordenado/diretor do curso que deverá acompanhar o funcionamento do
ciclo de estudos (p.e. adequada articulação entre unidades curriculares, esforço esperado e concretizado pelos estudantes, distribuição das datas de avaliação e volume de
trabalho) em ligação com os docentes do ciclo de estudos e pelo IIIUC.
No final do ano a informação é coligida e analisada para efeitos de autoavaliação do ciclo de estudos.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme.
The information system generates indicators regarding course units (e.g. academic success) and educational surveys. This information and the data from other sources are
analyzed by the coordinator / director of the study cycle who will oversee its functioning (e.g. adequate articulation between course units, effort expected and achieved by
students, distribution of assessment dates and workload) in collaboration with the teachers of the study cycle, department directors and the IIIUC director. At the end of the
year the information is collected and analyzed for the purpose of self-assessment of the study cycle.
2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade
http://www.uc.pt/damc/manual
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria.
Os resultados das avaliações são discutidos com as diferentes partes interessadas no âmbito da elaboração do relatório de autoavaliação. Estes resultados e ações de
melhoria daí decorrentes, bem como os dos restantes ciclos de estudos e da Unidade Orgânica no seu todo, são também discutidos numa sessão anual que envolve toda a
comunidade académica
2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions.
The results of the evaluations are discussed with different stakeholders who contribute for the self-assessment report elaboration. These results and the corresponding
improvement actions, as well as those of other study cycles and of the OU as a whole, are also discussed at the annual meeting involving the entire academic community.
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
O Programa foi avaliado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, tendo sido recomendado para financiamento.
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
The Program was evaluated by the Foundation for Science and Technology, and recommended for funding

3. Recursos Materiais e Parcerias
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3.1 Recursos materiais
3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de computadores, etc.).
Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities
Tipo de Espaço / Type of space

Área / Area (m2)

Auditório CNC/CNC Auditorium

917.3

Auditório UC-Biotech/UC-Biotech Auditorium

200.3

Sala dos alunos/Student study Room

58.8

Laboratório de investigação do CNC/Scientific Laboratories at CNC

1451.1

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e científicos, materiais e TICs).
Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials
Equipamentos e materiais / Equipment and materials

Número / Number

Laboratórios de investigação do CNC completamente equipados/Fully equiped research lab facilities at CNC

12

Biotério/Vivarium

1

Unidade de Microscopia com 10 microscópios, incluindo confocal e duplo fotão/Microscopy Unit with 10 microscopes including 2 confocal and multiphoton

1

Unidade de Citometria de Fluxo/Flow cytometry Unit

1

Unidades de Epectrometria de Massa e RMN/Mass spectromety and NMR units

2

3.2 Parcerias
3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Há parcerias estabelecidas em termos de redes internacionais (Marie Curie, etc) das qauis o CNC é parceiro. Os alunos que vêm para Portugal inscrevem-se neste Programa.
A vinda de professores estrangeiros (decidida anualmente e caso a caso) é também uma mais valia
Os alunos podem fazer colaborações no âmbito do trabalho de tese, decididas caso a caso.
3.2.1 International partnerships within the study programme.
The Program is used to enroll students from international training networks in which CNC is a partner.
There are foreign lecturers invited yearly to teach at the Program.
Students may perform part of their work abroad, this is decided on a case-by-case basis.
3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido
empresarial e o sector público.
Promove-se ativamente a mobilidade dos alunos em projetos de colaboração (nacionais e internacionais) com outras instituições nas quais possam eventualmente ser
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empregáveis (académicas, hospitalares, biotecnológicas). Promove-se igualmente a possibilidade de empreendedorismo mediante a realização de projetos no Biocant Park.
3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as well as the relation with private and public sector
Student mobility (both nationally and internationally) is actively promoted, focusing on institutions that may ultimately offer job opportunities (Academia, Industry,
Hospitals). Students also have the opportunity to promote their own business ideas via projects at Biocant Park.
3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
O Programa colabora com outros Programas da Universidade de Coimbra (Biociências, Ciências Farmacêuticas, Ciências da Saúde) e outros Programas Nacionais
(Envelhecimento, MIT-Portugal) de modo a potenciar recursos e evitar sobreposição de conteúdos lecionados.
3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
The Program collaborates with several University of Coimbra Programs, and several other national PhD Programs (MIT-Portugal, Aging) in order to maximize resources and
avoid overlaps.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII - Paula Maria Garcia Agostinho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Maria Garcia Agostinho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Catarina Isabel Neno Resende de Oliveira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Catarina Isabel Neno Resende de Oliveira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
Universidade de Coimbra
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
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 Margarida Gonçalves Cavadas
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cláudia Margarida Gonçalves Cavadas
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paula Isabel da Silva Moreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Isabel da Silva Moreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Medicina
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado 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 Maria Fragão Pereira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cláudia Maria Fragão Pereira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Medicina
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Rui Manuel Silva Gomes Barbosa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel Silva Gomes Barbosa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade Farmácia
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 - Ana Cristina Carvalho Rego
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Cristina Carvalho Rego
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Luísa Colaço Cardoso
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Luísa Colaço Cardoso
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar (IIIUC)
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Luísa Monteiro de Carvalho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Luísa Monteiro de Carvalho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Armindo José Alves da Silva Salvador
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Armindo José Alves da Silva Salvador
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instittuto de Investigação Interdisciplinar
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Célia Alexandra Ferreira de Oliveira Aveleira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Célia Alexandra Ferreira de Oliveira Aveleira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar (IIIUC)
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
10
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Isaura Isabel Gonçalves Simões
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isaura Isabel Gonçalves Simões
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar (IIIUC)
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luísa Maria Oliveira Pinheiro Leitão Cortes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luísa Maria Oliveira Pinheiro Leitão Cortes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar (IIIUC)
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
10
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Margarida Alexandra Vaz Caldeira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Margarida Alexandra Vaz Caldeira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
10
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Nuno Miguel da Silva Empadinhas
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Miguel da Silva Empadinhas
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar IIIUC
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ricardo Neves Pires das Neves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Neves Pires das Neves
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Institito de Investigação Interdisciplinar (IIIUC)
4.1.1.4. Categoria:
Equiparado a Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Emília da Conceição Pedrosa Duarte
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Emília da Conceição Pedrosa Duarte
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia / Departamento de Ciências da Vida
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João António Nave Laranjinha
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João António Nave Laranjinha
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia, FFUC
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 - Olga Maria Fernandes Borges Ribeiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Olga Maria Fernandes Borges Ribeiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculty of Pharmacy
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Eugenia Lourenço de Carvalho
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eugenia Lourenço de Carvalho
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar IIIUC
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Henrique Manuel dos Santos Faneca
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Henrique Manuel dos Santos Faneca
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Nuno Moreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Nuno Moreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
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 - Ricardo Jorge de Alves Rodrigues
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Jorge de Alves Rodrigues
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Sandra Manuela Domingues dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sandra Manuela Domingues dos Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
10
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Bruno José Fernandes Oliveira Manadas
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Bruno José Fernandes Oliveira Manadas
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar (IIIUC)
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Isabel Marques Duarte
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Isabel Marques Duarte
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar (IIIUC)
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Alexandrina Maria Ferreira dos Santos Pinto Mendes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandrina Maria Ferreira dos Santos Pinto Mendes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Farmácia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Miguel Peça Lima Novo Silvestre
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Miguel Peça Lima Novo Silvestre
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar (IIIUC)
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ramiro Daniel Carvalho de Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ramiro Daniel Carvalho de Almeida
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Carlos Jorge Alves Miranda Bandeira Duarte
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Jorge Alves Miranda Bandeira Duarte
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia
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 - Isabel Maria Nunes Correia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Nunes Correia
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar (IIIUC)
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
10
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Sandra Isabel Morais de Almeida Costa Cardoso
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sandra Isabel Morais de Almeida Costa Cardoso
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado 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 Barreto Amaral
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Barreto Amaral
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar (IIIUC)
4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Paula Marques de Sousa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Paula Marques de Sousa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar (IIIUC)
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
10
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Clévio David Rodrigues Nóbrega
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Clévio David Rodrigues Nóbrega
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar (IIIUC)
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
10
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - João Ramalho de Sousa Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Ramalho de Sousa Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Departamento de Ciências da Vida
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 - John Griffith Jones
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
John Griffith Jones
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar (IIIUC)
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Lino da Silva Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lino da Silva Ferreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paula Cristina Cardoso Ramos Mota
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Cristina Cardoso Ramos Mota
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
10
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo Jorge Gouveia Simões da Silva Oliveira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Gouveia Simões da Silva Oliveira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar (III-UC)
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Rui Miguel Oliveira da Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Miguel Oliveira da Costa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de investigaçãoo interdisciplinar (IIIUC)
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
10
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Sandra Catarina Gomes Amaral
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Sandra Catarina Gomes Amaral
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto de investigação interdisciplinar- III UC
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
10
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
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Nome / Name

Grau / Degree Área científica / Scientific Area

Regime de tempo / Employment link

Informação/ Information

Paula Maria Garcia Agostinho

Doutor

Biologia Celular

100

Ficha submetida

Catarina Isabel Neno Resende de Oliveira

Doutor

Medicina

100

Ficha submetida

Cláudia Margarida Gonçalves Cavadas

Doutor

Ciências Farmacêuticas, Farmacologia

100

Ficha submetida

Paula Isabel da Silva Moreira

Doutor

Ciências Biomédicas

100

Ficha submetida

Cláudia Maria Fragão Pereira

Doutor

Biologia Celular

100

Ficha submetida

Rui Manuel Silva Gomes Barbosa

Doutor

Ciências Farmacêuticas

100

Ficha submetida

Ana Cristina Carvalho Rego

Doutor

Ciências da Saúde, , especialidade de Ciências Biomédicas

100

Ficha submetida

Ana Luísa Colaço Cardoso

Doutor

Tecnologia Bioquímica

20

Ficha submetida

Ana Luísa Monteiro de Carvalho

Doutor

Bioquímica

100

Ficha submetida

Armindo José Alves da Silva Salvador

Doutor

Bioquímica

20

Ficha submetida

Célia Alexandra Ferreira de Oliveira Aveleira

Doutor

Ciências Biomédicas

10

Ficha submetida

Isaura Isabel Gonçalves Simões

Doutor

Bioquímica

20

Ficha submetida

Luísa Maria Oliveira Pinheiro Leitão Cortes

Doutor

Enzimologia

10

Ficha submetida
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Margarida Alexandra Vaz Caldeira

Doutor

Biologia

10

Ficha submetida

Nuno Miguel da Silva Empadinhas

Doutor

Bioquímica/ Microbiologia

20

Ficha submetida

Ricardo Neves Pires das Neves

Doutor

Ciências Laboratoriais e Clínicas

20

Ficha submetida

Emília da Conceição Pedrosa Duarte

Doutor

Ciências, especialidade em Bioquímica

100

Ficha submetida

João António Nave Laranjinha

Doutor

Ciências Farmacêuticas

100

Ficha submetida

Olga Maria Fernandes Borges Ribeiro

Doutor

Tecnologia Farmacêutica

100

Ficha submetida

Eugenia Lourenço de Carvalho

Doutor

Molecular Medicine

20

Ficha submetida

Henrique Manuel dos Santos Faneca

Doutor

Bioquímica

20

Ficha submetida

João Nuno Moreira

Doutor

Farmácia

100

Ficha submetida

Ricardo Jorge de Alves Rodrigues

Doutor

Biologia Molecular

20

Ficha submetida

Sandra Manuela Domingues dos Santos

Doutor

Biologia Molecular

10

Ficha submetida

Bruno José Fernandes Oliveira Manadas

Doutor

Biologia Celular e Molecular

20

Ficha submetida

Ana Isabel Marques Duarte

Doutor

Biologia – Especialidade em Biologia Celular

20

Ficha submetida

Alexandrina Maria Ferreira dos Santos Pinto Mendes

Doutor

Farmácia

100

Ficha submetida

João Miguel Peça Lima Novo Silvestre

Doutor

Biologia

20

Ficha submetida

Ramiro Daniel Carvalho de Almeida

Doutor

Biologia Celular

20

Ficha submetida

Carlos Jorge Alves Miranda Bandeira Duarte

Doutor

Zoology

100

Ficha submetida

Isabel Maria Nunes Correia

Doutor

Bioquímica

10

Ficha submetida

Sandra Isabel Morais de Almeida Costa Cardoso

Doutor

Biologia Celular

100

Ficha submetida

Maria Alexandra Barreto Amaral

Doutor

Biologia Celular

20

Ficha submetida

Ana Paula Marques de Sousa

Doutor

Biologia Celular

10

Ficha submetida

Clévio David Rodrigues Nóbrega

Doutor

Biologia Molecular e Citogenética

10

Ficha submetida

João Ramalho de Sousa Santos

Doutor

Biociências

100

Ficha submetida

John Griffith Jones

Doutor

Applied Chemistry

20

Ficha submetida

Lino da Silva Ferreira

Doutor

Bioengenharia

20

Ficha submetida

Paula Cristina Cardoso Ramos Mota

Doutor

Biologia Celular

10

Ficha submetida

Paulo Jorge Gouveia Simões da Silva Oliveira

Doutor

Biologia Celular

20

Ficha submetida

Rui Miguel Oliveira da Costa

Doutor

Biologia Celular

10

Ficha submetida

Sandra Catarina Gomes Amaral

Doutor

Biologia Celular

10

Ficha submetida

2020

<sem resposta>
4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)
4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos
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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:

16

79,2

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

ETI / FTE

Percentagem* / Percentage*

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

20.2

100

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

ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

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

20.2

100

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

0

0

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

ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

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

16

79,2

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
0
year (FTE):

0

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5
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4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente actualização
O procedimento de avaliação dos docentes da Universidade de Coimbra (UC) tem por base o disposto no “Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da
Universidade de Coimbra”, Regulamento n.º 398/2010 publicado no DR n.º 87, 2.ª Série, de 5 de Maio de 2010, retificado no DR. 2.ª Série, de 17 de Maio de 2010.
Este regulamento define os mecanismos para a identificação dos objetivos de desempenho dos docentes para cada período de avaliação, explicitando a visão da instituição,
nos seus diversos níveis orgânicos, e traçando, simultaneamente, um quadro de referência claro para a valorização das atividades dos docentes, com vista à melhoria da
qualidade do seu desempenho.
A avaliação do desempenho dos docentes da UC é efetuada relativamente a períodos de três anos e tem em consideração quatro vertentes: investigação; docência;
transferência e valorização do conhecimento; gestão universitária e outras tarefas. Relativamente a cada uma das vertentes, a avaliação dos docentes pode incluir duas
componentes: avaliação quantitativa e avaliação qualitativa.
A avaliação quantitativa tem por base um conjunto de indicadores e de fatores. Cada indicador retrata um aspeto bem definido da atividade do docente e os fatores
representam uma apreciação valorativa, decidida pelo Conselho Científico ou pelo Diretor da Unidade Orgânica (UO) para cada área disciplinar. Os fatores permitem assim
ajustar a avaliação quantitativa ao contexto de cada área.
A avaliação qualitativa é efetuada por painéis de avaliadores que avaliam o desempenho do docente em cada vertente.
O processo de avaliação compreende cinco fases (autoavaliação, validação, avaliação, audiência, homologação) e prevê os seguintes intervenientes: Avaliado, Diretor da
UO, Conselho Científico da UO, Comissão de Avaliação da UO, Painel de Avaliadores, Conselho Coordenador da Avaliação do Desempenho dos Docentes e Reitor.
O resultado final da avaliação de cada docente é expresso numa escala de quatro posições: excelente, muito bom, bom e não relevante.
Antes de cada novo ciclo de avaliação, cada UO define, para as suas áreas disciplinares, o conjunto de parâmetros que determinam os novos objetivos do desempenho dos
docentes e cada uma das suas vertentes, garantindo, assim, permanente atualização do processo.
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The academic staff performance evaluation procedures of the University of Coimbra (UC) are set in the “Regulation of Teachers’ Performance Evaluation of UC” – regulation
no. 398/2010, published on the 5th of May, and amended on the 17th of May.
This regulation defines the mechanisms to identify teachers’ performance goals for each time span of evaluation, clearly stating the institution’s vision, across its different
levels, and outlining simultaneously a clear reference board to value teachers’ activities with the purpose to improve their performance.
The teachers’ performance evaluation at UC is made on a three years basis and takes into account four dimensions: investigation, teaching, knowledge transfer, university
management and other tasks. For each dimension, the teachers’ evaluation may include two variables: quantitative and qualitative.
Quantitative evaluation is based on a set of performance indicators and factors. Each performance indicator is a well-defined aspect of the teacher’s activity and the factors
represent an evaluation, defined by the Scientific Board or the Director of the Organisational Unit (OU), for each subject area. Thus, factors allow quantitative evaluation to
adjust the context of each subject area.
The qualitative evaluation is made by a panel of reviewers who evaluate teachers’ performance in each dimension.
The evaluation procedures have five stages (self-evaluation, validation, evaluation, audience, and homologation) and include the following participants: teacher, OUs’
Director, OUs’ Scientific Board, OUs’ Evaluation Commission, Evaluators Panel, Coordinator Council of Teachers’ Performance Evaluation and Rector.
The final evaluation of each teacher is expressed in a four point scale: excellent, very good, good and not relevant.
Before each new evaluation cycle each OU identifies, for the subject areas, a set of parameters that define the new goals of teachers’ performance and its components, thus
ensuring the continuous updating of the process.
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
https://dre.pt/application/dir/pdf2sdip/2010/05/087000000/2387923890.pdf

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
Há dois funcionários administrativos (IIIUC e CNC) que gerem essa parte do Programa. Há depois investigadores e técnicos de laboratório do CNC que auxiliam alunos em
diferentes aspetos da sua formação
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4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme.
There are two administrative staff member (one at IIIUC, one at CNC) that administer this part of the Program. There are also technicians and researchers at CNC that may aid
students in different aspects of their training.
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
Topdo o pessoal tem as qualificações necessárias, desde técnicos de limpeza a especialistas na gestão de equipamento sofisticado
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme.
All staff is fully qualified for the different tasks, from cleaning staff to specialized technicians in core facilities
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
A avaliação do desempenho do pessoal não docente é realizada através do Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública - SIADAP,
estabelecido pela Lei n.º 66-B/2007, de 28/12, que integra a avaliação do desempenho dos Serviços, dos Dirigentes e dos Trabalhadores.
O processo de avaliação do desempenho dos trabalhadores consubstancia-se na definição de parâmetros e metas, no acompanhamento do desempenho e na mensuração
deste, considerando, não apenas as funções do trabalhador, mas também o seu desenvolvimento profissional. A diferenciação dos desempenhos é garantida pela fixação de
percentagens máximas para os níveis de avaliação mais elevados.
Uma plataforma informática, concebida para o efeito, tem permitido gerir o processo com bastante rigor, facilitando a articulação integrada, nas diversas fases, das atuações
de todos os intervenientes, sem descurar a dimensão e as características intrínsecas da Universidade de Coimbra.
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The evaluation of non-teaching staff performance is accomplished through an Integrated Management and Performance Evaluation System of the Public Administration,
established by the law 66-B/2007, which integrates the assessment of the services’, managers’ and workers’ performances.
This evaluation process sets some parameters and goals, measures the performance follow up, considering not only the worker functions, but also his professional
development. The performance differentiation is guaranteed by the setting of maximum percentages for the highest evaluation levels.
A computer platform, design for the purpose, has allowed to manage the process with great accuracy, facilitating the integrated articulation, in the several phases, of all
intervenient performances, without neglecting the dimension and the intrinsic characteristics of the Coimbra University.
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
A formação do pessoal não docente visa, fundamentalmente, dotar o trabalhador dos conhecimentos e competências necessários às funções que desempenha, mas
também ao seu desenvolvimento profissional e pessoal.
O levantamento das necessidades de formação é realizado a partir de diversas fontes, nomeadamente de inquéritos sobre necessidades de formação, da informação
recolhida em sede de avaliação do desempenho, de propostas e sugestões endereçadas pelos trabalhadores, atendendo sempre às áreas definidas como estratégicas pelo
governo da Universidade.
Habitualmente, o plano de formação congrega áreas muito diversas, como Gestão de Recursos Humanos, Contratação Pública, Gestão para a Qualidade, Atendimento e
Comportamento Profissional, Tecnologias de Informação e Comunicação, Desenvolvimento de Competências de Liderança e Gestão de Equipas, Higiene e Segurança no
Trabalho
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
The training of non-teaching staff aims fundamentally to provide the worker with knowledge and skills considering the function they perform, but also their professional and
personal development.
The assessment of the training necessities is performed through several sources, namely training necessities surveys, information gathered in the performance evaluation
head office, proposals and suggestions addressed by the workers and considering the areas defined as strategic by the government of the University.
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Usually, the training plan gathers different areas such as Human Resources Management, Public Hiring, Management for Quality, Reception and Professional Behavior,
Information and Communication Technologies, Leadership Skills Development and Teams Management, Hygiene and Safety at Work.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade
5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender

%

Masculino / Male

24.39

Feminino / Female

75.61

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

%

Até 20 anos / Under 20 years

0

20-23 anos / 20-23 years

0

24-27 anos / 24-27 years

58.54

28 e mais anos / 28 years and more

41.46

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

Número / Number

1º ano curricular / 1st curricular year

2

2º ano curricular / 2nd curricular year

39

3º ano curricular / 3nd curricular year

0

4º ano curricular / 4nd curricular year

0
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5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand
2012/13

2013/14

2014/15

N.º de vagas / No. of vacancies

20

15

15

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

24

0

8

N.º colocados / No. enrolled students

24

0

8

N.º colocados 1.º opção / No. 1st option enrolments

24

0

8

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark

14

0

15

Nota média de entrada / Average entrance mark

16

0

17

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de informação por ramos)
5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de informação por ramos)
Não relevante
5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution by the branches)
Not relevant

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
A UC, através da Divisão de Aconselhamento e Integração dos Serviços de Ação Social, mais concretamente do Núcleo de Integração e Aconselhamento, presta apoio
psicopedagógico aos estudantes da UC e apoio no âmbito das necessidades educativas especiais em articulação com os órgãos de gestão da UC/UO.
O Gabinete de Apoio ao Estudante, da FPCE, dá não só resposta aos estudantes desta faculdade como apoia todos os outros e demais estruturas da UC, sempre que
solicitado, particularmente nas seguintes áreas: apoio psicológico e psicopedagógico, aconselhamento de carreira.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The Coimbra University, through the Division of Counseling and Social Action Integrations’ Services, namely through the Center for Integration and Counseling, provides
educational psychological support to students at UC and also support within the special educational needs, in conjunction with the management bodies of the UC / UO.
The Student Support Office, from the Faculty of Psychologie and Educacional Sciences, provides support not only to his students but also to every other student, staff and
university services, when requested, especially in the áreas of psycological support and career counseling.
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
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Para promover uma melhor integração dos estudantes que chegam à UC pela 1ª vez, a instituição tem um conjunto de respostas de caráter transversal (p.e., semana de
acolhimento no período de matrículas; receção pelo Reitor e programa de formação extracurricular ao longo do ano; programa de peer counseling), a que se associam
atividades específicas, desenhadas pelos coordenadores de curso/ciclo de estudo, em articulação com os diretores de UO e com os núcleos de estudantes.
A integração de estudantes estrangeiros é muito apoiada pela Divisão de Relações Internacionais, constituindo o “programa buddy” uma preciosa ajuda para quem acaba
de chegar e não fala português.
Um conjunto alargado de iniciativas científicas, culturais, desportivas e de fóruns de discussão constituem suportes importantes para esse processo de integração, numa
parceria tão estreita quanto necessária entre Reitoria, Unidades Orgânicas e AAC.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
In order to promote the integration of the students who are in Coimbra for the first time, the University has a series of transversal answers (e.g.,counseling week during the
registration period; reception by the Rector and extracurricular workshops through the year; peer counseling program). There are specific activities, designed by the
degree/cycle of studies coordinators in collaboration with the organic units' directors and the students' group, which are associated to these answers.
The foreign students integration is enthusiastically supported by the International Relations Unit. The 'Buddy program' is a precious help to those who have just arrived and
do not speak portuguese.
A wide range of scientific, cultural and sports initiatives, as well as debate forums, constitute an important support to the integration process, in a close partnership between
the Rectory, the organic units and the AAC.
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
A universidade dispõe de uma estrutura ramificada e próxima dos estudantes que lhe permite dar resposta às suas necessidades no aconselhamento sobre possibilidades
de financiamento e emprego. A Divisão de Planeamento e Saídas Profissional (DPSP), a Divisão de Inovação e Transferências do Saber (DITS), a Divisão de Apoio e
Promoção da Investigação (DAPI) e a Divisão de Projetos e Atividades (DPA) dão apoio central e transversal a toda a academia nestes domínios de forma bastante articulada
e concertada. Estas estruturas são ainda complementadas com os núcleos de estudantes da Associação Académica de Coimbra para a realização de algumas iniciativas de
específicas.
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The University of Coimbra has a branched structure to counsel the students about funding and employment possibilities. The Careers Service of the University, the
Innovation and Transfer of Knowledge Division, the Research Support and Promotion Division and the Projects and Activities Office support the whole university within these
fields in a well-articulated and concerted way. These structures are also complemented with the students’ cores of Coimbra’s Academic Association to promote some
specific initiatives.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo ensino/aprendizagem.
No final de cada semestre, é aplicado um inquérito pedagógico aos estudantes. Os principais resultados deste inquérito são integrados no subsequente inquérito aos
docentes para que estes façam uma reflexão sobre os mesmos. Todos os resultados dos inquéritos e reflexões são integrados na autoavaliação, bem como na definição das
ações a implementar.
O modelo de auscultação no âmbito da gestão da qualidade pedagógica da UC prevê a aplicação de um questionário específico aos estudantes de 3.º ciclo em 2 momentos:
um ano após matrícula (Momento A) e aquando da conclusão do mesmo (Momento B). Este modelo foi definido após a conclusão de um projeto-piloto e tendo em conta os
referenciais e boas práticas neste âmbito. O inquérito referente ao Momento A foi implementado em 2011/12, com disponibilização dos resultados no sistema de informação,
sendo esta uma informação importante para a autoavaliação do curso. O inquérito referente ao Momento B encontra-se em desenvolvimento.
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
At the end of each semester, according to the procedure established at the university, an educational survey of students is conducted. The main results of this survey are
immediately integrated in the subsequent teachers’ survey so that they can reflect about them. All survey results and teachers’ reflections are incorporated in the study cycle
and OU self-assessments, and in the definition of improvement actions.
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The current pedagogical quality model at UC includes a specific questionnaire for 3rd cycle students in two periods: one year after enrollment in the doctoral program
(Moment A) and at its’ conclusion (Moment B). This model was defined after a pilot project and taking into account the guidelines and best practices in this area. The
Moment A questionnaire was implemented in 2011/12, with the results available in the information system, which is an important information for self-assessment of the study
cycle. Moment B questionnaire is being developed.
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
caracteres) (PT)
A UC criou uma rede interna coordenada pela Divisão de Relações Internacionais (DRI) com o objetivo de promover uma mobilidade de qualidade respeitando
escrupulosamente as regras do ECTS. Em todas as unidades orgânicas/ departamentos existem coordenadores que se ocupam fundamentalmente do contrato de estudos e
do reconhecimento dos créditos obtidos.
A DRI promove a mobilidade através de sessões de informação nas unidades orgânicas e através da sua página em linha que mantem permanentemente atualizada.
A internacionalização é uma das prioridades estratégica da UC. Apesar da mobilidade ser a principal componente estão a ser dados passos firmes no sentido da promoção
e desenvolvimento de diplomas conjuntos quer a nível da participação em projetos ERASMUS MUNDUS quer a nível de outras parcerias inspiradas nesse modelo. A atração
de estudantes e investigadores e docentes estrangeiros é outro vetor importante da internacionalização.
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The university has created an intern network that is coordinated by the International Relations Unit (DRI) to promote quality mobility, accordingly to the ECTS regulations. In
every organic unit/department there are coordinators who address the studys’ contract and the obtained credits recognition.
The DRI promotes mobility through briefing sessions at the organic units and through its online page, which is constantly updated.
Internationalization is one of the University’s strategic priorities. Even though mobility is its main component, steady steps are being taken in order to promote and develop
joint degrees, which participate in projects such as ERASMUS MUNDUS and others alike. Another important vector of the internationalization is the mobility of foreign
students, investigators and professors.

6. Processos
6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de
cumprimento.
O Programa pretende contribuir para formar investigadores internacionalmente competitivos, que possam conduzir a mais eficazes ferramentas de diagnóstico, novas
aplicações biotecnológicas, ou a modelos terapêuticos pré-clínicos relevantes. A sua formação é multi a transdisciplinar, permitindo garantir competências alargadas e
estabelecer redes de contacto, factores potenciadores de inovação.Os alunos serão formados e avaliados de acordo com critérios estritos de qualidade internacional e,
como consequência, terão empregabilidade num espaço alargado que inclui Instituições Académicas, Institutos de Investigação, agências de carácter governamental,
Unidades Clínico-Hospitalares ou Empresas Farmacêuticas e de Biotecnologia, entre outros. Terão ainda o potencial para criarem as suas próprias oportunidades de
emprego numa área em desenvolvimento,e deverão ser competitivos num espaço global.
De modo a adquirirem estas valências os alunos serão expostos a conhecimento científico-técnico atualizado, lecionado não só pelos docentes do programa,mas por
especialistas convidados de renome. No âmbito do programa realizarão vários exercícios teóricos e práticos em termos de pensar um projeto competitivo que porão em
prática na realização de uma Tese que será avaliada, não apenas pelo seu conteúdo científico, mas por outros indicadores que se espera que o aluno tenha produzido ao
longo do Programa (Comunicações em Congressos, artigos científicos, patentes, etc.)
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and measurement of its degree of fulfillment.

63 de 122

16-03-2015 19:03

ACEF/1415/0901377 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=837d30e2-4469-de8e-ebda-54bd242...

The Proposal aims to train highly skilled researchers that will be internationally competitive and active in the development of novel therapeutic and diagnostic tools, relevant
clinical and pre-clinical models, as well as biotechnological applications. Training is trans and multidisciplinary, to guarantee a wide range of knowledge and expertise
networks, crucial for innovation. Students are trained and evaluated according to strict and internationally validated criteria, and should be globally employable in Academia,
Research institutes, Government agencies, Hospitals and Pharmaceutical or Biotechnology companies. They should also be able to create their own companies in a growing
global field.
In order to achieve these goals students will be exposed to cutting-edge technical and scientific knowledge, taught not only by the listed lecturers but also by internationally
renowned experts. Throughout the Program students will perform a variety of practical and theoretical exercises in order to prepare them to produce a Thesis that is then
evaluated, not only in terms of scientific content, but also in terms of deliverables, such as Communications in Scientific meetings, original papers, patents, etc.
6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
Embora a parte letiva do programa seja composta por unidades curriculares fixas, três dessas unidades (BCM, BEB I e BEBII) são modulares, e o conteúdo dos módulos e
revisto anualmente, não só devido a novos desenvolvimentos científicos mas para ajustar o conteúdo mediante feedback de alunos e professores, de modo a melhorar o
desempenho.
6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
Although the coursework is composed of fixed curricular units, three of these units (BCM, BEBI and BEBII) are modular in nature, and the content of the modules are revised
yearly, both to follow new scientific developments and to improve student performance, based on both lecturer and student feedback in the previous year.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa X - Biologia Celular e Molecular / Cellular and Molecular Biology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia Celular e Molecular / Cellular and Molecular Biology
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ramiro Daniel Carvalho de Almeida - PL + S + T + TP = 70.00
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com esta Unidade pretende-se que os alunos com menor formação anterior nesta área adquiram conhecimentos básicos essenciais, bem como incutir em todos os alunos a
capacidade de pesquisa, capacidade de avaliar e tratar dados usando como base artigos científicos recém-publicados, trabalhar e comunicar em grupo quer em língua
portuguesa, quer em inglês e a trabalhar relações interpessoais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims at providing basic knowledge to all students, especially those with less background in the field. All students will be tutored in data gathering, analysis and
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discussion using recently published literature, both group and individual exercises. They will also practice communicating and discuss in both Portuguese and English.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Esta unidade curricular visa fornecer os conceitos gerais sobre a organização celular e molecular bem como métodos de pesquisa, avaliação, processamento e
apresentação de informação científica nesta área. Abordar-se-ão igualmente os fundamentos e limitações das técnicas laboratoriais mais utilizadas, bem com os
desenvolvimentos técnicos e conceptuais emergentes. Estas valências de base serão fundamentais para as unidades de Biologia Experimental e Biomedicina I e II.
A organização proposta é uma organização modular assente em vários cursos avançados de 3-10 dias nos quais participam rotativamente todos os docentes, bem como
investigadores estrangeiros convidados. Nesta fase inicial de implementação a Docência Formal das unidades curriculares seria da responsabilidade do Coordenador que
distribuiria tarefas lectivas de acordo com os interesses do programa e a disponibilidade dos investigadores, centralizando avaliações.
6.2.1.5. Syllabus:
General knowledge of cell and molecular biology will de provided, as well as the basic tools in research methods, gathering, processing, evaluation and presentation of
scientific data. Technological principles (both established and emerging) of the main techniques employed will be discussed, as well as their limitations. This knowledge will
be essential for Experimental Biology and Biomedicine I and II.
The class will be organized in several intensive 3-10 day modules, with rotating lectures by all staff, plus foreign invited lecturers .At this initial stage it is proposed that the
coordinator be formally in charge, distributing lecture tasks according to staff availability and topical interest, and gathering evaluations.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os alunos serão expostos a temas básicos de ponta de Biologia Celular e Molecular que são transversais a todas áreas tratadas em Biologia Experimental e Biomedicina I e
II, e que são também importantes na disciplina de Projecto de Tese.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Students are exposed to cutting-edge topics in Cell and Molecular Biology that are important to all fields that will be covered in Experimental Biology and Biomedicine I and
II, and also for the Thesis Project they will have to complete.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas magistrais, discussão de artigos, exercícios individuais e em grupo, elaboração e discussão de projetos científicos nas diferentes áreas tratadas nas aulas. Avaliação
contínua modular, com diversos tipologias, de acordo com os professores de cada módulo.
Avaliação:
- Avaliação (Mini Testes - 20.0%, Resolução de problemas - 50.0%, Trabalho de síntese - 30.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, paper discussions, individual and group exercises, presentation of discussion of projects in the different fields covered in the syllabus. Evalution will be
permanently ongoing with different sorts of methodologies, suggested by the teachers involved in each module.
Evaluation:
- Assessment (
Mini Tests - 20.0%, Resolution Problems - 50.0%, Synthesis work - 30.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A avaliação contínua com vários tipos de tipologias, e na forma de curtos módulos focados, parece a mais apropriada para este tipo de unidade curricular.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Permanent ongoing evaluation with different methodologies in a modular setting seems the most appropriate solution for this type of course.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas, que variarão consoante a área e o avanço do conhecimento. Dada a natureza do Programa a bibliografia será composta sobretudo por
artigos, já que não existem livros de texto adequados a este nível de ensino.
Selected recent publications in International Scientific Journals, which will change yearly according to advances in the field, and with emerging discoveries.

Mapa X - Biologia Experimental e Biomedicina I / Experimental Biology and Biomedicine I
6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia Experimental e Biomedicina I / Experimental Biology and Biomedicine I
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cláudia Margarida Gonçalves Cavadas - OT + S + T + TP = 180.00
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com esta unidade pretende-se que os alunos adquiram e aprofundem competências em termos de pesquisa e aprendizagem autónomas no conhecimento científico de
ponta, sejam capazes de se adaptar a novas situações resultantes da multiplicidade inter e transdisciplinares de cursos avançados, áreas científicas abordadas e estilos de
docência, e possam deste modo tornar-se proficientes na resolução de problemas nas várias linguagens especializadas que compõem a área. Um objectivo importante é dar
a conhecer diferentes áreas nas quais os alunos poderão vir a realizar o seu Projeto de Tese.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students will both acquire and develop skills in terms of autonomous high-quality scientific research. They should be able to adapt to novel circumstances resulting
from multiple- inter- and transdisciplinary advanced courses in different subjects and taught by lecturers with different presentation styles. Students are expected to be
proficient in the different specialized languages characteristic for each sub-field, and be able to use multiple approaches in problem-solving. One important goal is exposing
students to fields where they will eventually develop their thesis projects.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Esta Unidade Curricular fornece aos alunos conhecimentos de ponta de Biologia Experimental e Biomedicina. Neste Unidade prestar-se-á particular atenção à investigação
básica nas diferentes áreas que compõem a Biologia Experimental e Biomedicina, incluindo a utilização de modelos celulares e animais a diversos níveis, o desenvolvimento
de novos alvos e estratégias terapêuticas, ou a avaliação de diversos tipos de parâmetros passíveis de utilização em diagnóstico e biomonitorização do ponto de vista
celular, bioquímico e molecular.A organização proposta é uma organização modular assente em vários cursos avançados de 3-10 dias nos quais participam rotativamente
todos os docentes, bem como investigadores estrangeiros convidados.
6.2.1.5. Syllabus:
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This Course exposes students to cutting-edge research in Experimental Biology and Biomedicine. Particular attention will be given to to Basic Research, including the use of
several cell and animal models, the development of novel research strategies and therapeutic targets, as well as molecular, biochemical and celular parameters and
biomarkers which may be harnessed for research and diagnostic purposes.The class will be organized in several intensive 3-10 day modules, with rotating lectures by all
staff, plus foreign invited lecturers.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os alunos serão expostos a temas de ponta em várias áreas de Biologia Experimental e Biomedicina, conhecimentos que serão também importantes na disciplina de
Projecto de Tese.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Students will be exposed to cutting edge topics in different Experimental Biology and Biomedicine fields, and this knowledge will be important for the Thesis Project they will
have to prepare.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas magistrais, discussão de artigos, exercícios individuais e em grupo, elaboração e discussão de projectos científicos nas diferentes áreas tratadas nas aulas. Avaliação
contínua modular, com diversos tipologias, de acordo com os professores de cada módulo.
Avaliação:
- Avaliação (Resolução de problemas - 50.0%, Trabalho de síntese - 50.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, paper discussions, individual and group exercises, presentation of discussion of projects in the different fields covered in the syllabus. Evalution will be
permanently ongoing with different sorts of methodologies, suggested by the teachers involved in each module.
Evaluation:
- Assessment (Resolution Problems - 50.0%, Synthesis work - 50.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A avaliação contínua com vários tipos de tipologias, e na forma de curtos módulos focados, parece a mais apropriada para este tipo de unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Permanent ongoing evaluation with different methodologies in a modular setting seems the most appropriate solution for this type of course.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas, que variarão consoante a área e o avanço do conhecimento. Dada a natureza do Programa a bibliografia será composta sobretudo por
artigos, já que não existem livros de texto adequados a este nível de ensino.
Selected recent publications in International Scientific Journals, which will change yearly according to advances in the field, and with emerging discoveries.

Mapa X - Biologia Experimental e Biomedicina II / Experimental Biology and Biomedicine II

67 de 122

16-03-2015 19:03

ACEF/1415/0901377 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=837d30e2-4469-de8e-ebda-54bd242...

6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia Experimental e Biomedicina II / Experimental Biology and Biomedicine II
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Gouveia Simões da Silva Oliveira - OT + PL + S + T + TP = 80.00
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Vários investigadores do CNC (varia de ano para ano)
Several CNC researchers (varies from year to year)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com esta unidade pretende-se que os alunos adquiram e aprofundem competências em termos de pesquisa e aprendizagem autónomas no conhecimento científico de
ponta, sejam capazes de se adaptar a novas situações inter e transdisciplinares resultantes da multiplicidade de cursos avançados, áreas científicas abordadas e estilos de
docência, e possam deste modo tornar-se proficientes nas várias linguagens especializadas que compõem a área. A atenção à qualidade específica da investigação
translacional será abordada em mais detalhe. Um objectivo importante é dar a conhecer diferentes áreas nas quais os alunos poderão vir a realizar o seu Projeto de Tese.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students will both acquire and develop skills in terms of autonomous high-quality scientific research. They should be able to adapt to novel circumstances resulting
from multiple- inter- and transdisciplinary advanced courses in different subjects. Students are expected to be proficient in the different specialized languages characteristic
for each sub-field, and be able to use multiple approaches in problem-solving. One important goal is exposing students to fields where they will eventually develop their
thesis projects. In this course particular emphasis will be placed on translational research, both Biomedical and Biotechnological, i.e. on projects that aim to more directly
create possible applications.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Esta Unidade Curricular tem com objectivo fornecer aos alunos conhecimentos de ponta de Biologia Experimental e Biomedicina, de modo a dar a conhecer diferentes áreas
nas quais poderão realizar o seu Projeto de Tese. Neste Unidade prestar-se-á particular atenção às componentes de investigação translacional nas diferentes áreas
incluindo aplicações como a Medicina Regenerativa, Biotecnologia, Medicina Molecular e a Terapia génica no âmbito de Doenças Neurodegenerativas, Oncologia ou
Imunologia Os alunos deverão ser capazes de abordar criticamente projetos nesta área, e de propor novas abordagens e problemas
6.2.1.5. Syllabus:
In this Course students will be exposed to cutting-edge knowledge in Experimental Biology and Biomedicine, with special focus on translational applications, including
Regenerative and Molecular Medicine, Biotechnology and Gene Therapy, as well as their use in Neurodegenerative Disorders, Oncology or Immunology. Students will have to
assess published fdat and propose new possible projects
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os alunos serão expostos a temas de ponta em várias áreas de Biologia Experimental e Biomedicina na sua vertente de investigação básica, conhecimentos que serão
também importantes na disciplina de Projecto de Tese. É apropriado fazê-lo com base numa exposição a uma grande variedade de projectos publicados recentes, que terão
de avaliar criticamente, bem como na elaboração de propostas de projectos futuros possíveis a partir dos conhecimentos adquiridos
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Students will be exposed to cutting edge topics in different Experimental Biology and Biomedicine fields, in terms of basic research,and this knowledge will be important for
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the Thesis Project they will have to prepare. This will be done by exposing the students to recent and relevant published data, stimulating them to assess said data critically,
and helping them propose new original work that stems from what has been done previously
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas magistrais, discussão de artigos, exercícios individuais e em grupo, elaboração e discussão de projectos científicos nas diferentes áreas tratadas nas aulas. Avaliação
contínua modular, com diversos tipologias, de acordo com os professores de cada módulo.
Avaliação:
- Avaliação (Resolução de problemas - 50.0%, Trabalho de síntese - 50.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, paper discussions, individual and group exercises, presentation of discussion of projects in the different fields covered in the syllabus. Evalution will be
permanently ongoing with different sorts of methodologies, suggested by the teachers involved in each module.
Evaluation:
- Assessment (Resolution Problems - 50.0%, Synthesis work - 50.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A avaliação contínua com vários tipos de tipologias, e na forma de curtos módulos focados, parece a mais apropriada para este tipo de unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Permanent ongoing evaluation with different methodologies in a modular setting seems the most appropriate solution for this type of course.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas, que variarão consoante a área e o avanço do conhecimento. Dada a natureza do Programa a bibliografia será composta sobretudo por
artigos, já que não existem livros de texto adequados a este nível de ensino.
Selected recent publications in International Scientific Journals, which will change yearly according to advances in the field, and with emerging discoveries.

Mapa X - Prática Lectiva / Teaching Practice
6.2.1.1. Unidade curricular:
Prática Lectiva / Teaching Practice
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
n/a
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Uma valência que importa adquirir ao longo de um Programa Doutoral é a capacidade de planear e implementar a comunicação e transmissão de informação. Ao longo dos
três anos em que realizam a Tese (3 ECTS anuais, total de 9 ECTS) pede-se pois aos alunos que colaborem em atividades lectivas da Universidade de Coimbra,
preparando-os deste modo para uma possível carreira futura a este nível.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Teaching is an important skill for PhD Students, especially in terms in conveying information to a non-specialized audience, and preparing them for a possible career at that
level. During the three years where they are working on their Thesis (3 ECTS annually) the students will collaborate in teaching assignments at the University of Coimbra.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Devidamente enquadrados pelos seus orientadores ou outros docentes da Universidade de Coimbra, os alunos deverão preparar uma ou vários atividades lectivas (de
acordo com os ECTS desta unidade curricular) dirigidas aos diversos Ciclos ministrados na Universidade, privilegiando-se tópicos para os quais tenham sido preparados ao
logo da sua formação, ou que façam parte da sua atividade de investigação corrente.
6.2.1.5. Syllabus:
Students will have to prepare and perform small teaching duties (in accordance with ECTS values) at the University of Coimbra, focusing on topics that are familiar to them.
These activities will be coordinated by their respective supervisors
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objectivo é dar aos alunos alguma experiência docente simples em unidades curriculares já estabelecidas na Universidade ou outras atividades úteis (atividades de
divulgação por exemplo), e o conteúdo programático prevê isso mesmo. Dado que esta unidade decorre em paralelo com a Tese não se pretendem cargas lectivas pesadas
ou que impliquem noções prévias de teoria educativa. Os alunos deverão sobretudo usar a sua experiência científica.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The goal is to provide students with basic teaching abilities in courses already established at the University, or other useful activities (such as outreach activities, for
example) and that is what the syllabus implies. Given that the student is preforming Thesis work in parallel, the teaching load will have to be very light and simple. Students
should use their own personal scientific experience.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Haverá um acompanhamento tutorial do aluno para preparar a atividade lectiva, sendo o responsável pela Unidade curricular igualmente responsável pela avaliação dos
resultados.
Avaliação:
- Avaliação (Projecto - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Following one-on-one tutorials with a supervisor responsible for the teaching unit the student will perform the assigned duties as instructed and be evaluated by the same
supervisor.
Evaluation:
- Assessment (Project - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
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Um acompanhamento tutorial por parte de um orientador mais experiente em questões lectivas parece ser a melhor maneira de implementar esta unidade curricular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
A tutorial by more experienced teachers seems the best way to prepare PhD students for teaching duties.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A definir de acordo com a atividade lectiva.
Bibliography will depend on the activity to be taught, and will be provided by the individual supervisors.

Mapa X - Projecto de Tese / Thesis Project
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto de Tese / Thesis Project
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Ramalho de Sousa Santos - OT + S + TC = 200.00
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Vários investigadores do CNC (varia de ano para ano). Cada aluno irá escolher Orientador(es) específicos (diferentes para cada aluno)
Several CNC researchers (varies from year to year). Each student will pick Supervisor (all students will have different supervisors)
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A elaboração e defesa do Projeto de Tese constitui o objectivo único desta Unidade Curricular. Durante este processo o aluno deverá adquirir aprofundar competências
relacionadas com a liderança, criatividade, rigor, qualidade e capacidade de iniciativa, planeamento e organização. Deverá ser capaz de transmitir convincentemente o
alcance do projeto proposto, bem como as eventuais dificuldades possíveis e estratégias de superação.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student will use skills perfected in previous courses to prepare a Thesis Proposal, focusing on creativity, leadership, initiative, planning and organization. The student
must be able to convincingly convey the merits of the proposal, as well as perceived difficulties and possible alternative strategies.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Em estreita ligação com um Orientador (ou vários co-Orientadores) o aluno deverá ser capaz de elaborar, apresentar publicamente e defender um Projeto de Investigação
inovador e com mérito internacional conducente à realização posterior da Tese de Doutoramento. O Projeto deverá incluir os Objectivos do trabalho, uma Revisão da
Literatura, e uma Descrição Detalhada das Tarefas a realizar ao longo do trabalho prático
Todos os docentes estão habilitados a participar na docência mas cada aluno fará um percurso próprio. O Ramo a escolher para a Tese está relacionado com o trabalho a
desenvolver. A Coordenação do Programa será responsável por ajudar os alunos a encontrar um supervisor adequado

6.2.1.5. Syllabus:
In close collaboration with a Supervisor (or several co-Supervisors) the student will prepare, present and defend a PhD Thesis Proposal which should be both innovative and
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have international merit. The proposal has to include A Literature Review, the Goals, and a Detailed Description of the taks to be performed throughout the experimental
work. All staff will be available for this course, but each student will make their own choices in terms of supervisor selected, and therefore create an individual path. The
appropriate Thesis branch will be chosen depending on the workplan proposed. The Program will help students identufy an appropriate supervisor
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
Para cada aluno terá de haver um percurso individual em termos de recolher material para a elaboração de um Projeto de Tese original, ambicioso e coerente, que irá depois
por em prática nos anos 2-4 do curso.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Each student will have a unique path in terms of gathering information for an individual, original, ambitious and coherent Thesis project that he/she will then carry out in the
following 3 years of the course.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O Aluno será orientado de forma tutorial e avaliado através de uma apresentação (oral e escrita) do seu Projeto.
Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Following one-on-one tutorials with a supervisor the student will be evaluated by the presentation and defense of the Thesis Project, both written and orally.
Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A maneira ideal de preparar um aluno para um trabalho de Tese de doutoramento é elaborar previamente um Projeto de Tese com o(s) cientista(s) que irão orientar esse
trabalho no futuro.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The best way to prepare for PhD Thesis is to prepare a Thesis Project in direct contact with the scients who will supervise it.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas pelo aluno/orientador, de acordo com a área abordada.
Selected recent publications in International Scientific Journals, which will be provided initially by individual supervisors, and then by the students themselves.

Mapa X - Rotações Laboratoriais / Laboratory Rotations
6.2.1.1. Unidade curricular:
Rotações Laboratoriais / Laboratory Rotations
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Ramalho de Sousa Santos - O + OT + PL + T = 57.00
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno deverá ser capaz de se inserir em grupos de investigação (à sua escolha), tomando contacto com o dia-a-dia da investigação concreta em termos de problemas,
metodologias, linguagens, relações interpessoais, planeamento de experiência e avaliação crítica de resultados obtidos etc. Deverá igualmente tomar contacto com a
realidade concreta da investigação, sendo capaz de avaliar criticamente a razoabilidade e exequibilidade de diferentes projetos e prazos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students should integrate into different research groups (their choice), and participate in all day to day activities including experimental design, experiments, data
collection, critical analysis of the results, and lab meetings. Students should be able to master the different specialized languages from each lab. Importantly, the student
should be aware of the hurdles involved in scientific research, how to overcome them, and how to recognize feasible and unfeasible projects, according to both technical
challenges and established deadlines.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Esta unidade curricular visa introduzir aos alunos ao ambiente laboratorial, alertando-os para diversos aspectos relacionados com o dia-a-dia de investigação científica de
ponta, desde planeamento de experiências e discussão de resultados, passando por considerações organizacionais e financeiras. Durante a Unidade Curricular os alunos
deverão frequentar Laboratórios de Investigação, tomando conhecimento com o trabalho aí desenvolvido.
Todos os docentes estão habilitados a participar na docência mas cada aluno fará um percurso próprio.
6.2.1.5. Syllabus:
The goal is to introduce students to the laboratory environment, making them aware of all day-to-day aspects of high quality research, from planning and carrying out
experiments, to data collection and analysis, and including organizational and financial considerations. Students should visit several different labs and be introduced to work
developed in each one. All staff will be available for the course, but each student will make their own choices in terms of labs selected, and therefore create an individual
path.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objectivo é dar a oportunidade aos alunos de conhecer grupos de investigação para que possam mais tarde escolher um tema/orientador para a sua Tese de
Doutoramento. A integração temporária em vários grupos de investigação (cada um com as suas estratégias, metodologias e características) é a maneira mais directa de
cumprir esse objectivo.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The goal is to introduce the students to different research groups (each with its own strategy, methodologies, characteristics) so that they can later choose an appropriate
topic for their Thesis, as well as a Thesis supervisor. Allowing the students to be temporarily integrated in different groups is the best way of accomplishing this.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A definir pelos Investigadores responsáveis pelos grupos de investigação onde se realizam as Rotações. Os alunos deverão ser enquadrados num Grupo de Investigação de
acordo com as instruções do seu responsável, participando do trabalho prático e de manutenção, de reuniões de discussão de trabalhos, etc.
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Avaliação:
- Avaliação (Trabalho laboratorial ou de campo - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
These will be defined by the Researchers in whose groups the students decide to rotate, and might involve participating in lab meetings, preforming practical lab work,
discussions with lab members, paper discussions/presentations, etc.
Evaluation:
- Assessment (Laboratory work or Field work - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objectivo é dar a oportunidade aos alunos de conhecer grupos de investigação para que possam mais tarde escolher um tema/orientador para a sua Tese de
Doutoramento. A integração temporária em vários grupos de investigação (cada um com as suas estratégias, metodologias e características) é a maneira mais direta de
cumprir esse objectivo.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The goal is to introduce the students to different research groups (each with its own strategy, methodologies, characteristics) so that they can later choose an appropriate
topic for their Thesis, as well as a Thesis supervisor. Allowing the students to be temporarily integrated in different groups is the best way of accomplishing this.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas a fornecer pelos Investigadores responsáveis pelos grupos de investigação onde se realizam as Rotações
Selected recent publications in International Scientific Journals, which will be provided initially by individual supervisors.

Mapa X - Tese em Biologia Mol, Celular e do Desenvolvimento / Thesis in Mol, Cellular and Development Biology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tese em Biologia Mol, Celular e do Desenvolvimento / Thesis in Mol, Cellular and Development Biology
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
n/a
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo é que o aluno chegue ao fim da unidade com competências em termos de:
-leitura crítica de artigos científicos
-planeamento crítico de experiências que permitam responder a questões científicas concretas, ambiciosas, originais e realizáveis em temas da área de especialização que
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escolheu (em termos temporais, de financiamento, etc)
-Análise crítica dos respectivos resultados e comunicação dos mesmos (escrita e oral)
-Escrita e publicação de artigos originais em revistas internacionais com arbitragem de nomeada na área de especialização que escolheu (e que corresponde área da Tese)
Em resumo: o objectivo é formar um investigador científico competente e independente, capaz de vida profissional autónoma.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The goal is that the student acquire competencies in terms of:
-Critical reading of scientific papers
-Planning experimental strategies to solve concrete, ambitious and original scientific questions in the field of choice, including the overcoming of constriants (time,
financing, etc)
-Critical analysis and presentation of results (both oral and in writing)
-Publication of original papers in credible peer-reviewed international specialized journals in the scientific field chosen (corresponding to the Thesis area specified)
In short: the goal is to train competent and autonomous scientific researchers, ready for professional duties.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos serão específicos do tópico da Tese que o aluno terá escolhido, e em grande medida serão definidos pelo aluno e pelos Orientadores.
Consistirão em artigos científicos originais utilizados no planeamento e interpretação de experiências.
6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus will be specific according to the different Thesis Project topics each student chose. Supervisors and students will, to a large extent, create the syllabus. They
will consist mainly of scientific papers used to plan and interpret experiments.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, em ligação com Orientadores
especialistas nessa mesma área. Procurar conteúdos programáticos adequados a cada trabalho é uma parte crucial das competências a desenvolver.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The goal is to train competent and independent researchers in a given field, and in close contact with Supervisors who are experts in said field. Creating an appropriate
syllabus from the literature available is a crucial part of this process.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino será um misto de orientação tutorial por parte de Orientadores, e de autoaprendizagem por parte do aluno, em proporções variáveis, e com a espectativa de que a
segunda componente seja mais prevalente á medida que o tempo decorre.
A avaliação de uma Tese de Doutoramento é a prevista no Regulamento Académico da Universidade de Coimbra.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching will involve tutorials with Supervisors and selflearning by the student. The percentage of each will vary, but it is expected that students rely more on selfknowledge
as time progresses.
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Evaluation of a PhD Thesis will be carried out according to University of Coimbra rules.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, pelo que a estratégia parece a mais
adequada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given that the goal is to train competent and independent researchers in a given field, the methodology seems adequate.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas na área por Aluno/Orientador, constantemente atualizadas. Dada a natureza do Programa a bibliografia será composta sobretudo por
artigos científicos.
Selected recent publications in International Scientific Journals buy Student/Supervisor, which will change yearly according to advances in the field, and with emerging
discoveries.

Mapa X - Tese em Biotecnologia e Saúde / Thesis in Biotechnology and Health
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tese em Biotecnologia e Saúde / Thesis in Biotechnology and Health
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
n/a
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo é que o aluno chegue ao fim da unidade com competências em termos de:
-leitura crítica de artigos científicos
-planeamento crítico de experiências que permitam responder a questões científicas concretas, ambiciosas, originais e realizáveis em temas da área de especialização que
escolheu (em termos temporais, de financiamento, etc)
-Análise crítica dos respectivos resultados e comunicação dos mesmos (escrita e oral)
-Escrita e publicação de artigos originais em revistas internacionais com arbitragem de nomeada na área de especialização que escolheu (e que corresponde área da Tese)
Em resumo: o objectivo é formar um investigador científico competente e independente, capaz de vida profissional autónoma.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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The goal is that the student acquire competencies in terms of:
-Critical reading of scientific papers
-Planning experimental strategies to solve concrete, ambitious and original scientific questions in the field of choice, including the overcoming of constriants (time,
financing, etc)
-Critical analysis and presentation of results (both oral and in writing)
-Publication of original papers in credible peer-reviewed international specialized journals in the scientific field chosen (corresponding to the Thesis area specified)
In short: the goal is to train competent and autonomous scientific researchers, ready for professional duties.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos serão específicos do tópico da Tese que o aluno terá escolhido, e em grande medida serão definidos pelo aluno e pelos Orientadores.
Consistirão em artigos científicos originais utilizados no planeamento e interpretação de experiências.
6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus will be specific according to the different Thesis Project topics each student chose. Supervisors and students will, to a large extent, create the syllabus. They
will consist mainly of scientific papers used to plan and interpret experiments.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, em ligação com Orientadores
especialistas nessa mesma área. Procurar conteúdos programáticos adequados a cada trabalho é uma parte crucial das competências a desenvolver.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The goal is to train competent and independent researchers in a given field, and in close contact with Supervisors who are experts in said field. Creating an appropriate
syllabus from the literature available is a crucial part of this process.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino será um misto de orientação tutorial por parte de Orientadores, e de autoaprendizagem por parte do aluno, em proporções variáveis, e com a espectativa de que a
segunda componente seja mais prevalente á medida que o tempo decorre.
A avaliação de uma Tese de Doutoramento é a prevista no Regulamento Académico da Universidade de Coimbra.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching will involve tutorials with Supervisors and selflearning by the student. The percentage of each will vary, but it is expected that students rely more on selfknowledge
as time progresses.
Evaluation of a PhD Thesis will be carried out according to University of Coimbra rules.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, pelo que a estratégia parece a mais
adequada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given that the goal is to train competent and independent researchers in a given field, the methodology seems adequate.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas na área por Aluno/Orientador, constantemente atualizadas. Dada a natureza do Programa a bibliografia será composta sobretudo por
artigos científicos.
Selected recent publications in International Scientific Journals buy Student/Supervisor, which will change yearly according to advances in the field, and with emerging
discoveries.

Mapa X - Tese em Imunobiologia / Thesis in Immunobiology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tese em Imunobiologia / Thesis in Immunobiology
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
n/a
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo é que o aluno chegue ao fim da unidade com competências em termos de:
-leitura crítica de artigos científicos
-planeamento crítico de experiências que permitam responder a questões científicas concretas, ambiciosas, originais e realizáveis em temas da área de especialização que
escolheu (em termos temporais, de financiamento, etc)
-Análise crítica dos respectivos resultados e comunicação dos mesmos (escrita e oral)
-Escrita e publicação de artigos originais em revistas internacionais com arbitragem de nomeada na área de especialização que escolheu (e que corresponde área da Tese)
Em resumo: o objectivo é formar um investigador científico competente e independente, capaz de vida profissional autónoma.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The goal is that the student acquire competencies in terms of:
-Critical reading of scientific papers
-Planning experimental strategies to solve concrete, ambitious and original scientific questions in the field of choice, including the overcoming of constriants (time,
financing, etc)
-Critical analysis and presentation of results (both oral and in writing)
-Publication of original papers in credible peer-reviewed international specialized journals in the scientific field chosen (corresponding to the Thesis area specified)
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In short: the goal is to train competent and autonomous scientific researchers, ready for professional duties.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos serão específicos do tópico da Tese que o aluno terá escolhido, e em grande medida serão definidos pelo aluno e pelos Orientadores.
Consistirão em artigos científicos originais utilizados no planeamento e interpretação de experiências.
6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus will be specific according to the different Thesis Project topics each student chose. Supervisors and students will, to a large extent, create the syllabus. They
will consist mainly of scientific papers used to plan and interpret experiments.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, em ligação com Orientadores
especialistas nessa mesma área. Procurar conteúdos programáticos adequados a cada trabalho é uma parte crucial das competências a desenvolver.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The goal is to train competent and independent researchers in a given field, and in close contact with Supervisors who are experts in said field. Creating an appropriate
syllabus from the literature available is a crucial part of this process.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino será um misto de orientação tutorial por parte de Orientadores, e de autoaprendizagem por parte do aluno, em proporções variáveis, e com a espectativa de que a
segunda componente seja mais prevalente á medida que o tempo decorre.
A avaliação de uma Tese de Doutoramento é a prevista no Regulamento Académico da Universidade de Coimbra.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching will involve tutorials with Supervisors and selflearning by the student. The percentage of each will vary, but it is expected that students rely more on selfknowledge
as time progresses.
Evaluation of a PhD Thesis will be carried out according to University of Coimbra rules.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, pelo que a estratégia parece a mais
adequada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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Given that the goal is to train competent and independent researchers in a given field, the methodology seems adequate.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas na área por Aluno/Orientador, constantemente atualizadas. Dada a natureza do Programa a bibliografia será composta sobretudo por
artigos científicos.
Selected recent publications in International Scientific Journals buy Student/Supervisor, which will change yearly according to advances in the field, and with emerging
discoveries.

Mapa X - Tese em Neurociências e Doença / Thesis in Neuroscience and Disease
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tese em Neurociências e Doença / Thesis in Neuroscience and Disease
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
n/a
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo é que o aluno chegue ao fim da unidade com competências em termos de:
-leitura crítica de artigos científicos
-planeamento crítico de experiências que permitam responder a questões científicas concretas, ambiciosas, originais e realizáveis em temas da área de especialização que
escolheu (em termos temporais, de financiamento, etc)
-Análise crítica dos respectivos resultados e comunicação dos mesmos (escrita e oral)
-Escrita e publicação de artigos originais em revistas internacionais com arbitragem de nomeada na área de especialização que escolheu (e que corresponde área da Tese)
Em resumo: o objectivo é formar um investigador científico competente e independente, capaz de vida profissional autónoma.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The goal is that the student acquire competencies in terms of:
-Critical reading of scientific papers
-Planning experimental strategies to solve concrete, ambitious and original scientific questions in the field of choice, including the overcoming of constriants (time,
financing, etc)
-Critical analysis and presentation of results (both oral and in writing)
-Publication of original papers in credible peer-reviewed international specialized journals in the scientific field chosen (corresponding to the Thesis area specified)
In short: the goal is to train competent and autonomous scientific researchers, ready for professional duties.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos serão específicos do tópico da Tese que o aluno terá escolhido, e em grande medida serão definidos pelo aluno e pelos Orientadores.
Consistirão em artigos científicos originais utilizados no planeamento e interpretação de experiências.
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6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus will be specific according to the different Thesis Project topics each student chose. Supervisors and students will, to a large extent, create the syllabus. They
will consist mainly of scientific papers used to plan and interpret experiments.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, em ligação com Orientadores
especialistas nessa mesma área. Procurar conteúdos programáticos adequados a cada trabalho é uma parte crucial das competências a desenvolver.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The goal is to train competent and independent researchers in a given field, and in close contact with Supervisors who are experts in said field. Creating an appropriate
syllabus from the literature available is a crucial part of this process.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino será um misto de orientação tutorial por parte de Orientadores, e de autoaprendizagem por parte do aluno, em proporções variáveis, e com a espectativa de que a
segunda componente seja mais prevalente á medida que o tempo decorre.
A avaliação de uma Tese de Doutoramento é a prevista no Regulamento Académico da Universidade de Coimbra.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching will involve tutorials with Supervisors and selflearning by the student. The percentage of each will vary, but it is expected that students rely more on selfknowledge
as time progresses.
Evaluation of a PhD Thesis will be carried out according to University of Coimbra rules.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, pelo que a estratégia parece a mais
adequada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given that the goal is to train competent and independent researchers in a given field, the methodology seems adequate.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas na área por Aluno/Orientador, constantemente atualizadas. Dada a natureza do Programa a bibliografia será composta sobretudo por
artigos científicos.
Selected recent publications in International Scientific Journals buy Student/Supervisor, which will change yearly according to advances in the field, and with emerging
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discoveries.

Mapa X - Tese em Oncobiologia / Thesis in Oncobiology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tese em Oncobiologia / Thesis in Oncobiology
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
n/a
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
n/a
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo é que o aluno chegue ao fim da unidade com competências em termos de:
-leitura crítica de artigos científicos
-planeamento crítico de experiências que permitam responder a questões científicas concretas, ambiciosas, originais e realizáveis em temas da área de especialização que
escolheu (em termos temporais, de financiamento, etc)
-Análise crítica dos respectivos resultados e comunicação dos mesmos (escrita e oral)
-Escrita e publicação de artigos originais em revistas internacionais com arbitragem de nomeada na área de especialização que escolheu (e que corresponde área da Tese)
Em resumo: o objectivo é formar um investigador científico competente e independente, capaz de vida profissional autónoma.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The goal is that the student acquire competencies in terms of:
-Critical reading of scientific papers
-Planning experimental strategies to solve concrete, ambitious and original scientific questions in the field of choice, including the overcoming of constriants (time,
financing, etc)
-Critical analysis and presentation of results (both oral and in writing)
-Publication of original papers in credible peer-reviewed international specialized journals in the scientific field chosen (corresponding to the Thesis area specified)
In short: the goal is to train competent and autonomous scientific researchers, ready for professional duties.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos serão específicos do tópico da Tese que o aluno terá escolhido, e em grande medida serão definidos pelo aluno e pelos Orientadores.
Consistirão em artigos científicos originais utilizados no planeamento e interpretação de experiências.
6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus will be specific according to the different Thesis Project topics each student chose. Supervisors and students will, to a large extent, create the syllabus. They
will consist mainly of scientific papers used to plan and interpret experiments.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
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O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, em ligação com Orientadores
especialistas nessa mesma área. Procurar conteúdos programáticos adequados a cada trabalho é uma parte crucial das competências a desenvolver.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The goal is to train competent and independent researchers in a given field, and in close contact with Supervisors who are experts in said field. Creating an appropriate
syllabus from the literature available is a crucial part of this process.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino será um misto de orientação tutorial por parte de Orientadores, e de autoaprendizagem por parte do aluno, em proporções variáveis, e com a espectativa de que a
segunda componente seja mais prevalente á medida que o tempo decorre.
A avaliação de uma Tese de Doutoramento é a prevista no Regulamento Académico da Universidade de Coimbra.

Avaliação:
- Avaliação (Exame - 100.0%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching will involve tutorials with Supervisors and selflearning by the student. The percentage of each will vary, but it is expected that students rely more on selfknowledge
as time progresses.
Evaluation of a PhD Thesis will be carried out according to University of Coimbra rules.

Evaluation:
- Assessment (Exam - 100.0%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, pelo que a estratégia parece a mais
adequada.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given that the goal is to train competent and independent researchers in a given field, the methodology seems adequate.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas na área por Aluno/Orientador, constantemente atualizadas. Dada a natureza do Programa a bibliografia será composta sobretudo por
artigos científicos.
Selected recent publications in International Scientific Journals buy Student/Supervisor, which will change yearly according to advances in the field, and with emerging
discoveries.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades curriculares.
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A filosofia de ensino subjacente assenta nos seguintes pontos:
1- Discutir intensivamente um tópico durante algumas semanas/dias é mais eficaz do que ter em simultâneo vários compromissos, por vezes de assuntos totalmente
distintos. Esta modalidade permite outra concentração e profundidade
2- Sendo impossível garantir grandes especialistas mundiais por um ano lectivo, a sua vinda por alguns dias/semanas é perfeitamente viável.
A evolução constante nesta área faz com que Unidades Curriculares pormenorizadas ficassem obsoletas a curto prazo. Este modelo (diversos Cursos cujas notas são
lançadas em Unidades Curriculares fixas) permite criar anualmente novos Cursos Avançados em áreas emergentes e de ponta, dando uma boa flexibilidade.
6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The teaching philosophy was developed focusing on two main points: 1- The intense discussion of one topic for a few days/weeks is more effective in terms of learning at
this level than a fragmentation of different daily commitments. 2- Although it is impossible to hire several internationally renowned scientists for a semester, they are usually
available to teach for a few days/weeks. Furthermore the constant developments in the field require flexibility, as any classical courses will be instantly outdated. The
proposed model of distinct advanced courses the grades of which will be collected in formal Teaching Units allows for the constant renewal of subject matter.
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Os alunos são acompanhados permanentemente e avaliam cada módulo em termos de carga de trabalho. O conteúdo e o número de módulos é revisto anualmente de modo
a garantir que se cumprem as metas estabelecidas.
6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS.
Students are accompanied permanently, and evaluate each module upon completion in terms of work load. Modules are revised yearly to ensure that the goals at this level
are reached.
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A avaliação de cada unidade curricular ocorre de forma contínua e implica o atingir de metas concretas (discussão de artigos, interação num grupo de investigação,
produção de um Projeto de tese/Tese) que podem ser avaliadas. Há um acompanhamento regular por parte do programa de modo a garantir que os objetivos estão a ser
cumpridos, e a auxilar o aluno, caso necessário.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes.
Each curricular unit has a continuous evaluation methodology and there are concrete goals (paper discussions, insertion in a research group, production of a Thesis
Project/Thesis) that can be monitored. Students are constantly accompanied by the Program in order to ensure goals are met, and help is provided, if needed
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Rotações Laboratoriais implicam contacto com investigadores no dia-a-dia laboratorial de modo a dar aos alunos alguma experiência a esse nível, e a eleboração de
Projecto de Tese prepara-o para a realização do trabalho de Tese.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
Laboratory Rotations also provide students with an important early window into day-to-day research, and the Thesis project prepares the student for his original
experimental Thesis work.
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7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
2011/12

2012/13

2013/14
0

N.º diplomados / No. of graduates

0

0

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

0

0

0

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

0

0

0

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

0

0

0

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 respectivas unidades curriculares.
Não aplicável: apenas há uma área científica.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular units.
Non-applicable: there is only one scientific area.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de melhoria do mesmo.
O sucesso escolar é monitorizado regularmente (para além da avaliação formal feita pela Universidade) e serve de base à reformulação do conteúdo de unidades
curriculares, e ao próprio programa, como se discute nos pontos 9 e 10 do formulário
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
Academic success is regularly monitored (besides the official monitoring carried out by the University) and used to suggest changes in curricular units and in the program
itself, as discussed in points 9 and 10 of the form

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

0
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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, tecnológicas e artísticas.
Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.
7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo de estudos e respectiva classificação (quando
aplicável).
Centro de Neurociências e Biologia Celular (que dá o apoio científico ao Programa e nas instalações do qual os alunos realizam o trabalho de Tese). Classificação de
Excelente
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if applicable).
Center for Neuroscience and Cell Biology (supports the Program scientifically, students carry out their thesis ion its premises). Rated Excellent.
7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância
para a área do ciclo de estudos (referenciação em formato APA):
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/cab9e060-afcb-28a6-2be5-54ca5df1ea34
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/cab9e060-afcb-28a6-2be5-54ca5df1ea34
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico.
Embora pouco alunos tenham concluído o Programa estão publicados cerca de 10 artigos, incluindo em revistas de grande impacto em diversas áreas científicas. Alguns
alunos têm igualmente submetidos pedidos de patente e estão integrados em processos de bioempreendedorismo com diferentes graus de maturidade
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
Although very few students have completed the Program about 10 articles have been published, including in top journals in different fields. Some students have registered
patents and are involved in different biotech enterprises.
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e internacionais.
A maior parte dos projetos realizados (cerca de 85%) têm parcerias nacionais e sobretudo internacionais em termos de grupos científicos de investigação, ou envolvimento
de empresas e consórcios.
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or partnerships.
Most of the projects (about 85%) involve national and above all international partnerships that include research groups, companies and consortia.
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
O programa monitoriza toda a produção científica e técnica dos seus alunos, e procura inteirar-se dos constrangimentos implícitos à realização dos mesmos, de modo a
poder propor ações que resultem numa melhoria. Dessa análise resultam as propostas discutidas nos pontos 9 e 10
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
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The Program monitors the scientific and technical production of the students regularly and tries to identify constraints that could perhaps be addressed in order to improve
performance. This analysis has resulted in proposals discussed in sections 9 and 10.

7.3. Outros Resultados
Perguntas 7.3.1 a 7.3.3
7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo
de estudos.
Os alunos do programa participam em ações de divulgação de Ciência na comunidade, através de eventos como Laboratórios abertos, sessões em escolas e espaços
públicos, cafés de ciência, debates com associações de pacientes etc.
No âmbito da sua formação planeiam, organizam e dinamizam eventos científicos internacionais.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s) of the study programme.
Students regularly participate em Science communication initiatives in the community, in events such as Open Labs, sessions in schools and other public fora, science
cafés, debates with patient organizations, etc.
They also plan and organize scientific meetings
7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a ação cultural, desportiva e artística.
Estas iniciativas fazem parte de um projeto global de envolver mais as comunidades nas atividades de investigação científica que decorrem em ambiente académico.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic activities.
These initiatives are part of a more global plan to promote Citizenship-based science, and involve communities in research done in academic environments.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino ministrado.
A informação disponibilizada é adequada
7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education given to students.
The information is adequate.

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
%
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Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students

17.07

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 academic staff (in)

0
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8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
O grau está a funcionar no corrente formato desde 2010-11. Todos os alunos têm cumprido a parte letiva com excelentes classificações, e a avaliação dos Projetos de Tese
denota muita preparação e ambição em termos da capacidade de gerar hipóteses de investigação inovadoras e de grande qualidade integrados um grupos de investigação
da Universidade de Coimbra, com colaborações nacionais e internacionais.
Desde o ano passado começam a ser entregues Teses, e há cerca de 10 artigos publicados em revistas internacionais por parte dos alunos mais avançados, incluindo
artigos em revistas excepcionais (Nature Cell Biology e Cell Stem Cell)
8.1.1. Strengths
The degree has been open since 2010-11. All students have completed the curricular year with excelente marks, and the Thesis Projects show ambition em terms of
generating innovative and competitive high-quality research and has been carried out in Research Groups at the University, with many national and international
collaborations.
Thesis have started to be defended and about 10 original papers have been published in international journals by the more advanced students, including in top Journals
(Nature Cell Biology ,Cell Stem Cell)
8.1.2. Pontos fracos
1 - O Programa deixou de ser financiado pela FCT em 2013, o que levou a que não abrisse um ano, e tivesse menor procura no ano seguinte. Financiamento da FCT voltou a
ser garantido para 2015-16
2 - A estrutura do Programa tem revelado alguns desequilíbrios no peso de algumas Unidades Curriculares do Primeiro ano, o que condicionou a formação inicial dos
alunos, e a unidade de Prática lectiva não tem cumprido os objetivos que se tinham inicialmente proposto para ela.
3 - Devido ao interesse em terminar o Doutoramento com um currículo assinalável em termos de publicações com qualidade a maioria dos alunos não cumpre os prazos de
entrega previstos para a Tese, terminando o Programa em mais de 4 anos (4,5-5)
4 - A estrutura do programa não permitiu inicialmente a possibilidade prática de inscrição a tempo parcial
8.1.2. Weaknesses
1- The Program was not funded by FCT, which led to it not opening one year, and having less students the next. Financing was obtained for 2015-16.
2- The structure of the Curricular Year has imbalances that led to some formative issues, and the Curricular unit Teaching Practices did not adequately fullfil its original goal
3- The interest in publishing high quality research has led students to delay thir Thesis presentation, and completing the Program only in 4,5-5 years
4- Initially there was no possibility of partial time enrollment
8.1.3. Oportunidades
Há Oportunidades na atração de novos alunos que estão a ser implementadas tendo especial atenção a candidatos que os investigadores Centro de Neurociências e
Biologia Celular (que coordena cientificamente o Programa) conseguem atrair para trabalhar nos seus laboratórios, através de vários mecanismos: 1- Alunos brasileiros do
Programa Ciências sem Fronteiras 2- Alunos com bolsas individuais da Fundação para a Ciência e Tecnologia que sejam orientados primordialmente por Investigadores do
Centro que não sejam docentes em Faculdades da UC 3- Alunos com capacidade de autofinanciamento. 4- Alunos de redes europeias de treino avançado (Marie Curie/ITN).
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O Centro participa em três destas redes (estão submetidas para financiamento outras três) e esperamos poder aumentar o número de alunos.
Como referido, o Programa voltou a ser financiado pela FCT, o que implica que em 2015-16 terá a possibilidade de distribuir bolsas.
8.1.3. Opportunities
There are opportunities to attract new students that wish to work at the Center for Neuroscience and Cell Biology (that scientifically coordinates the Program) via several
mechanisms including 1- Brazilian students from the Science without Borders Program; 2- Students with individual FCT scholarships; 3- autofinanced students; 4-Students
fron European training networks. The Program also will have its own scholarships in 2015-16.
8.1.4. Constrangimentos
Os principais constrangimentos dizem respeito à concorrência com outros Programas, nomeadamente os financiados pela FCT, que cresceram nos últimos anos.
8.1.4. Threats
Main Theat is the competition from the many other FCT-financed Programs

9. Proposta de ações de melhoria
9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Propõe-se uma alteração da estrutura curricular, que consiste nos seguintes pontos: 1- A UC de Prática Letiva na prática não cumpriu os objectivos previstos, revelou-se de
difícil articulação formal, e os alunos adquirem valências equivalentes ao longo do Programa, pelo que sugere igualmente a sua eliminação. Os ECTS em causa (9) deverão
transitar para as UC de TESE dos diferentes ramos (que passariam de 171 para 180 ECTS), permitindo aos alunos concentrar-se na produção de conhecimento científico
original no âmbito do seu Projecto nos anos 2-4 do Programa. 2- Foram identificadas necessidades de maior formação básica inicial aos alunos, levando à proposta de
aumento de horas de contacto e ECTS na disciplina de Biologia Celular e Molecular, que cumpre essa função no Programa 3- Foi identificada a necessidade de providenciar
aos alunos mais tempo no laboratório de modo a poderem escolher um Projecto de Investigação a realizar nos anos 2-4 do programa, levando à proposta de aumento de
horas de contacto e ECTS na disciplina de Rotações Laboratoriais, que cumpre essa função no Programa. 4- De modo a serem possíveis os aumentos de horas/ECTS
referidos nos pontos 3 e 4, propõe-se uma redução na disciplina de Biologia Experimental e Biomedicina I, que está sobredimensionada em relação às restantes
9.1.1. Improvement measure
A Curricular restructuring is proposed due to the following: 1- The curricular unit Teaching Practices did not fulfill its original goals, is difficult to articulate formally, and
students gain the competecies proposed throughout the Program, and thus its elimination is proposed, with the ECTS (9) being transfered to THESIS in whatever branch the
student is enrolled (171 to 180 ECTS), allowing the students to focus on the production of original research. 2- More initial basic training was a need identified, thus
suggesting an increase in hours/ECTS for Cellular and Molecular Biology; 3- More time available to rotate in labs in order to choose a Project was also a need identified, thus
suggesting an increase in hours/ECTS for Laboratory Rotations; 4- In oder to allow fror the above changes the suggestion is to reduce the hours/ECTS in Experimental
Biology and Biomedicine I
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Alta (6 meses)
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9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High (six months)
9.1.3. Indicadores de implementação
Propõe-se a implementação destas alterações assim que for legalmente possível, sendo os indicadoorse relativos à alteração da estrutura proposta.
9.1.3. Implementation indicators
It would be desirable to implement these changes as soon as legally possible, and they should be visible from the change in structure proposed.

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
A concentração do trabalho dos alunos em Tese nos anos 2-4 do Programa com a re-estruturação proposta no ponto anterior poderá ajudar a minorar a demora na entrega
de teses de doutoramento. Será igualmente feito um trabalho de sensibilização junto dos orientadores e avaliadores no sentido de serem aceitáveis para defesa trabalhos
cuja publicação esteja prevista, mas não ainda publicados
9.1.1. Improvement measure
The curricular changes mentioned previously may help students to concentrate on their Theses and thus allow for an on-time completion. However, supervisors and
evaluators will be contacted in terms of allowing defenses with data that may not yet be published/completed, but is clearly of high quality.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Média (6 meses)
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
Average (6 months)
9.1.3. Indicadores de implementação
Serão visíveis em termos de entregas/defesas de Tese nos próximos anos
9.1.3. Implementation indicators
they will be visible in terms of dates of Theses presentation/defenses in upcoming years

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Propõe-se a introdução da possibilidade de inscrição a tempo parcial.
9.1.1. Improvement measure
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A partial time enrollment possibility will be proposed
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Alta (6 meses)
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
High (6 months)
9.1.3. Indicadores de implementação
Possibilidade de inscrição a tempo parcial disponível
9.1.3. Implementation indicators
Partial enrollment available

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
1- Prática Letiva não cumpriu os objectivos previstos, pelo que é proposta a sua eliminação. Os ECTS em causa (9) deverão transitar para as UC de TESE dos diferentes
ramos (que passam de 171 para 180 ECTS), permitindo aos alunos concentrar-se na produção de conhecimento científico original Projeto nos anos 2-4 do Programa.
2- Foram identificadas necessidades de maior formação básica inicial, levando à proposta de aumento de horas de contacto e ECTS na disciplina de Biologia Celular e
Molecular.
3- Foi identificada a necessidade de providenciar aos alunos mais tempo no laboratório de modo a poderem escolher um Projeto de Investigação a realizar nos anos 2-4 do
programa, levando à proposta de aumento de horas de contacto e ECTS na disciplina de Rotações Laboratoriais.
4- De modo a serem possíveis os aumentos de horas/ECTS referidos nos pontos 3 e 4, propõe-se uma redução na disciplina de Biologia Experimental e Biomedicina I.
10.1.1. Synthesis of the intended changes
1- Teaching Practices did not fulfill its role and the Program, so its removal is suggested with the 9 corresponding ECTS going to THESIS in each branch (171 to 180),
allowing the students to concentrate on their project in years 2-4
2- There was a need for more basic training in Year 1, thus an increase in ECTS for Cellular and Molecular Biology is proposed.
3- The was a perceived need for more time in the lab in Year 1, thus an increase in ECTS for Laboratory rotations is proposed.
4- To make possible the changes in points 2 and 3 the proposal is to reduce the ECTS of Experimental Biology and Biomedicine I.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)
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Mapa BIOLOGIA MOLECULAR CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.1.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
BIOLOGIA MOLECULAR CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
MOLECULAR, CELLULAR AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area

Sigla / Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional ECTS*

Biologia Experimental e Biomedicina /Experimental Biology and Biomedicine

BEB/BEB

240

0

240

0

(1 Item)

Mapa NEUROCIÊNCIAS E DOENÇA
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.1.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NEUROCIÊNCIAS E DOENÇA
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
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NEUROSCIENCE AND DISEASE

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area

Sigla / Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional ECTS*

Biologia Experimental e Biomedicina /Experimental Biology and Biomedicine

BEB/BEB

240

0

240

0

(1 Item)

Mapa BIOTECNOLOGIA E SAÚDE
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.1.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
BIOTECNOLOGIA E SAÚDE
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
BIOTECHNOLOGY AND HEALTH

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area

Sigla / Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional ECTS*

Biologia Experimental e Biomedicina /Experimental Biology and Biomedicine

BEB/BEB

240

0

240

0

(1 Item)

Mapa ONCOBIOLOGIA
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
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10.1.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
ONCOBIOLOGIA
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
ONCOBIOLOGY

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area

Sigla / Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional ECTS*

Biologia Experimental e Biomedicina /Experimental Biology and Biomedicine

BEB/BEB

240

0

240

0

(1 Item)

Mapa IMUNOBIOLOGIA
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.1.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
IMUNOBIOLOGIA
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
IMMUNOBIOLOGY
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10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area

Sigla / Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional ECTS*

Biologia Experimental e Biomedicina /Experimental Biology and Biomedicine

BEB/BEB

240

0

240

0

(1 Item)

10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII - BIOLOGIA MOLECULAR, CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO - 1º ANO, 1º SEMESTRE
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
BIOLOGIA MOLECULAR, CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
MOLECULAR, CELLULAR AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ANO, 1º SEMESTRE
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
YEAR 1, SEMESTER 1

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
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Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Scientific Duração / Duration
Area (1)
(2)

Horas Trabalho / Working Horas Contacto / Contact
Hours (3)
Hours (4)

Biologia Celular e Molecular Cellular and Molecular
Biology

BEB/BEB

270

Semestral/Semester

OT – 10; PL– 15; S – 10; T –
20; TP – 25/

ECTS

Observações /
Observations (5)

10

.
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Biologia Experimental e Biomedicina I Experimental
Biology and Biomedicine I

BEB/BEB

Semestral/Semester

270

OT – 10; PL– 15; S – 10; T –
20; TP – 25/

10

.

Rotações Laboratoriais / Laboratory Rotations

BEB/BEB

Semestral/Semester

270

OT – 20; O – 10; PL – 40; T 10/

10

.

ECTS

Observações /
Observations (5)

(3 Items)

Mapa XII - BIOLOGIA MOLECULAR, CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO - 1º ANO, 2º SEMESTRE
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
BIOLOGIA MOLECULAR, CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
MOLECULAR, CELLULAR AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ANO, 2º SEMESTRE
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
YEAR 1, SEMESTER 2

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Scientific Duração / Duration
Area (1)
(2)

Horas Trabalho / Working Horas Contacto / Contact
Hours (3)
Hours (4)

Biologia Experimental e Biomedicina II Experimental
Biology and Biomedicine II

BEB/BEB

Semestral/Semester

270

OT – 10; PL– 15; S – 10; T –
20; TP – 25/

10

.

Projecto de Tese / Thesis Project

BEB/BEB

Semestral/Semester

540

OT – 100; S – 60; TC – 40/

20

.

(2 Items)
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Mapa XII - BIOLOGIA MOLECULAR, CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO - 2º, 3º e 4º anos
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
BIOLOGIA MOLECULAR, CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
MOLECULAR, CELLULAR AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º, 3º e 4º anos
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
YEARS 2, 3 and 4

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)

Tese em BIOLOGIA MOLECULAR, CELULAR E DO DESENVOLVIMENTO /
Thesis in MOLECULAR, CELLULAR AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY

BEB/BEB

ANUAL/ANNUAL

4860

OT– 180

180

.

(1 Item)

Mapa XII - BIOTECNOLOGIA E SAÚDE - 1º ANO, 1º SEMESTRE
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
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10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
BIOTECNOLOGIA E SAÚDE
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
BIOTECHNOLOGY AND HEALTH
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ANO, 1º SEMESTRE
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
YEAR 1, SEMESTER 1

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Scientific Duração / Duration
Area (1)
(2)

Horas Trabalho / Working Horas Contacto / Contact
Hours (3)
Hours (4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Biologia Celular e Molecular Cellular and Molecular
Biology

BEB/BEB

Semestral/Semester

270

OT – 10; PL– 15; S – 10; T –
20; TP – 25/

10

.

Biologia Experimental e Biomedicina I Experimental
Biology and Biomedicine I

BEB/BEB

Semestral/Semester

270

OT – 10; PL– 15; S – 10; T –
20; TP – 25/

10

.

Rotações Laboratoriais / Laboratory Rotations

BEB/BEB

Semestral/Semester

270

OT – 20; O – 10; PL – 40; T 10/

10

.

(3 Items)

Mapa XII - BIOTECNOLOGIA E SAÚDE - 1º ANO, 2º SEMESTRE
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.2.2. Grau:
Doutor
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10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
BIOTECNOLOGIA E SAÚDE
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
BIOTECHNOLOGY AND HEALTH
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ANO, 2º SEMESTRE
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
YEAR 1, SEMESTER 2

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Scientific Duração / Duration
Area (1)
(2)

Horas Trabalho / Working Horas Contacto / Contact
Hours (3)
Hours (4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Biologia Experimental e Biomedicina II Experimental
Biology and Biomedicine II

BEB/BEB

Semestral/Semester

270

OT – 10; PL– 15; S – 10; T –
20; TP – 25/

10

.

Projecto de Tese / Thesis Project

BEB/BEB

Semestral/Semester

540

OT – 100; S – 60; TC – 40/

20

.

(2 Items)

Mapa XII - BIOTECNOLOGIA E SAÚDE - 2º, 3º e 4º anos
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
BIOTECNOLOGIA E SAÚDE
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
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BIOTECHNOLOGY AND HEALTH
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º, 3º e 4º anos
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
YEARS 2, 3 and 4

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Scientific Duração / Duration Horas Trabalho / Working Horas Contacto / Contact
Observações /
ECTS
Area (1)
(2)
Hours (3)
Hours (4)
Observations (5)

Tese em BIOTECNOLOGIA E SAÚDE / Thesis in
BIOTECHNOLOGY AND HEALTH

BEB/BEB

ANUAL/Annual

4860

OT– 180;

180

.

(1 Item)

Mapa XII - NEUROCIÊNCIAS E DOENÇA - 1º ANO, 1º SEMESTRE
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NEUROCIÊNCIAS E DOENÇA
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NEUROSCIENCE AND DISEASE
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ANO, 1º SEMESTRE
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
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YEAR 1, SEMESTER 1

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Scientific Duração / Duration
Area (1)
(2)

Horas Trabalho / Working Horas Contacto / Contact
Hours (3)
Hours (4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Biologia Celular e Molecular Cellular and Molecular
Biology

BEB/BEB

Semestral/Semester

270

OT – 10; PL– 15; S – 10; T –
20; TP – 25/

10

.

Biologia Experimental e Biomedicina I Experimental
Biology and Biomedicine I

BEB/BEB

Semestral/Semester

270

OT – 10; PL– 15; S – 10; T –
20; TP – 25/

10

.

Rotações Laboratoriais / Laboratory Rotations

BEB/BEB

Semestral/Semester

270

OT – 20; O – 10; PL – 40; T 10/

10

.

(3 Items)

Mapa XII - NEUROCIÊNCIAS E DOENÇA - 1º ANO, 2º SEMESTRE
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NEUROCIÊNCIAS E DOENÇA
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NEUROSCIENCE AND DISEASE
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ANO, 2º SEMESTRE
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
YEAR 1, SEMESTER 2
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10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Scientific Duração / Duration
Area (1)
(2)

Horas Trabalho / Working Horas Contacto / Contact
Hours (3)
Hours (4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Biologia Experimental e Biomedicina II Experimental
Biology and Biomedicine II

BEB/BEB

Semestral/Semester

270

T – 10; PL– 15; S – 10; T –
20; TP – 25/

10

.

Projecto de Tese / Thesis Project

BEB/BEB

Semestral/Semester

540

OT – 100; S – 60; TC – 40/

20

.

(2 Items)

Mapa XII - NEUROCIÊNCIAS E DOENÇA - 2º, 3º e 4º anos
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NEUROCIÊNCIAS E DOENÇA
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NEUROSCIENCE AND DISEASE
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º, 3º e 4º anos
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
YEARS 2, 3 and 4

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Observações /
Área Científica / Scientific Duração / Duration Horas Trabalho / Working Horas Contacto / Contact
ECTS
Area (1)
(2)
Hours (3)
Hours (4)
Observations (5)

Tese em NEUROCIÊNCIAS E DOENÇA / Thesis in
NEUROSCIENCE AND DISEASE

BEB/BEB
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4860

OT– 180;

180

.
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(1 Item)

Mapa XII - ONCOBIOLOGIA - 1º ANO, 1º SEMESTRE
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
ONCOBIOLOGIA
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
ONCOBIOLOGY
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ANO, 1º SEMESTRE
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
YEAR 1, SEMESTER 1

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
ECTS

Observações /
Observations (5)

OT – 10; PL– 15; S – 10; T –
20; TP – 25/

10

.

270

OT – 10; PL– 15; S – 10; T –
20; TP – 25/

10

.

270

OT – 20; O – 10; PL – 40; T 10/

10

.

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Scientific Duração / Duration
Area (1)
(2)

Horas Trabalho / Working Horas Contacto / Contact
Hours (3)
Hours (4)

Biologia Celular e Molecular Cellular and Molecular
Biology

BEB/BEB

Semestral/Semester

270

Biologia Experimental e Biomedicina I Experimental
Biology and Biomedicine I

BEB/BEB

Semestral/Semester

Rotações Laboratoriais / Laboratory Rotations

BEB/BEB

Semestral/Semester

(3 Items)

103 de 122

16-03-2015 19:03

ACEF/1415/0901377 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=837d30e2-4469-de8e-ebda-54bd242...

Mapa XII - ONCOBIOLOGIA - 1º ANO, 2º SEMESTRE
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
ONCOBIOLOGIA
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
ONCOBIOLOGY
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ANO, 2º SEMESTRE
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
YEAR 1, SEMESTER 2

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
ECTS

Observações /
Observations (5)

OT – 10; PL– 15; S – 10; T –
20; TP – 25/

10

.

OT – 100; S – 60; TC – 40/

20

.

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Scientific Duração / Duration
Area (1)
(2)

Horas Trabalho / Working Horas Contacto / Contact
Hours (3)
Hours (4)

Biologia Experimental e Biomedicina II Experimental
Biology and Biomedicine II

BEB/BEB

Semestral/Semester

270

Projecto de Tese / Thesis Project

BEB/BEB

Semestral/Semester

540

(2 Items)

Mapa XII - ONCOBIOLOGIA - 2º, 3º e 4º anos
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.2.1. Study programme:
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Experimental Biology and Biomedicine
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
ONCOBIOLOGIA
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
ONCOBIOLOGY
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º, 3º e 4º anos
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
YEARS 2, 3 and 4

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)

Tese em ONCOBIOLOGIA / Thesis in
ONCOBIOLOGY

BEB/BEB

ANUAL/ANNUAL

4860

OT– 180

180

.

(1 Item)

Mapa XII - IMUNOBIOLOGIA - 1º ANO, 1º SEMESTRE
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
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IMUNOBIOLOGIA
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
IMMUNOBIOLOGY
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ANO, 1º SEMESTRE
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
YEAR 1, SEMESTER 1

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Scientific Duração / Duration
Area (1)
(2)

Horas Trabalho / Working Horas Contacto / Contact
Hours (3)
Hours (4)

Biologia Celular e Molecular Cellular and Molecular
Biology

BEB/BEB

Semestral/Semester

270

Biologia Experimental e Biomedicina I Experimental
Biology and Biomedicine I

BEB/BEB

Semestral/Semester

Rotações Laboratoriais / Laboratory Rotations

BEB/BEB

Semestral/Semester

ECTS

Observações /
Observations (5)

OT – 10; PL– 15; S – 10; T –
20; TP – 25/

10

.

270

OT – 10; PL– 15; S – 10; T –
20; TP – 25/

10

.

270

OT – 20; O – 10; PL – 40; T 10/

10

.

(3 Items)

Mapa XII - IMUNOBIOLOGIA - 1º ANO, 2º SEMESTRE
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
IMUNOBIOLOGIA
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
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IMMUNOBIOLOGY
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ANO, 2º SEMESTRE
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
YEAR 1, SEMESTER 2

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Scientific Duração / Duration
Area (1)
(2)

Horas Trabalho / Working Horas Contacto / Contact
Hours (3)
Hours (4)

Biologia Experimental e Biomedicina II Experimental
Biology and Biomedicine II

BEB/BEB

Semestral/Semester

270

Projecto de Tese / Thesis Project

BEB/BEB

Semestral/Semester

540

ECTS

Observações /
Observations (5)

OT – 10; PL– 15; S – 10; T –
20; TP – 25/

10

.

OT – 100; S – 60; TC – 40/

20

.

(2 Items)

Mapa XII - IMUNOBIOLOGIA - 2º, 3º e 4º anos
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
10.2.1. Study programme:
Experimental Biology and Biomedicine
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
IMUNOBIOLOGIA
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
IMMUNOBIOLOGY
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º, 3º e 4º anos
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10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
YEARS 2, 3 and 4

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração / Duration Horas Trabalho / Working
(2)
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese em IMUNOBIOLOGIA / Thesis in
IMMUNOBIOLOGY

BEB/BEB

ANUAL/Annual

OT-180

180

.

4860

(1 Item)

10.3. Fichas curriculares dos docentes
Mapa XIII
10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em A1):
<sem resposta>
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
10.3.4. Categoria:
<sem resposta>
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)
Mapa XIV - Biologia Celular e Molecular/Cellular and Molecular Biology
10.4.1.1. Unidade curricular:
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Biologia Celular e Molecular/Cellular and Molecular Biology
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ramiro Daniel Carvalho de Almeida
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Vários investigadores do CNC (varia de ano para ano)
Several CNC researchers (varies from year to year)
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com esta Unidade pretende-se que os alunos com menor formação anterior nesta área adquiram conhecimentos básicos essenciais em Biologia Celular e Molecular
avançada, bem como noutros aspetos relevantes (Estatística, Comunicação). Pretende-se ainda incutir em todos os alunos a capacidade de pesquisa, de avaliar e tratar
dados usando como base artigos científicos recém-publicados, trabalhar e comunicar em grupo, sobretudo em inglês, e a trabalhar relações interpessoais. No final da UC o
aluno deve ser capaz de identificar as vantagens e limitações de diferentes tecnologias em Biologia Celular e Molecular, reconhecer as suas potenciais aplicações em
projetos concretos, bem como poder avaliar criticamente resultados obtidos e publicados. Deverão igualmente ser capazes de comunicar claramente estes aspetos.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims at providing basic knowledge to all students, especially those with less background in the field. Topics will include essential notions of contemporary Cell
and Molecular Biology and other crucial aspects (Statistics, Communication skills). All students will be tutored in data gathering, analysis and discussion using recently
published literature, in both group and individual exercises. They will also practice communicating and discussing, notably using English as a working language. Students
should acquire competencies in terms of being able to recognize the advantages and limitations in different Molecular Cell Biology methodologies, and how the may be
applied. They should be able to critically evaluate data, and communicate clearly on these topics
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Esta unidade curricular visa fornecer os conceitos gerais sobre a organização celular e molecular bem como métodos de pesquisa, avaliação, processamento e
apresentação de informação científica nesta área. Abordar-se-ão igualmente os fundamentos e limitações das técnicas laboratoriais mais utilizadas, bem com os
desenvolvimentos técnicos e conceptuais emergentes. Estas valências de base serão fundamentais para as unidades de Biologia Experimental e Biomedicina I e II.
A organização proposta é uma organização modular assente em vários cursos avançados de 3-10 dias nos quais participam rotativamente todos os docentes, bem como
investigadores estrangeiros convidados. O professor responsável centralizará a organização e a recolha das classificações obtidas nos diferentes módulos.
10.4.1.5. Syllabus:
General knowledge of cell and molecular biology will de provided, as well as the basic tools in research methods, gathering, processing, evaluation and presentation of
scientific data. Technological principles (both established and emerging) of the main techniques employed will be discussed, as well as their limitations. This knowledge will
be essential for Experimental Biology and Biomedicine I and II.
The class will be organized in several intensive 3-10 day modules, with rotating lectures by all staff, plus foreign invited lecturers. The responsible lecturer will be in charge of
organizing the modules and gathering grades obtained throughout
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os alunos serão expostos a temas essenciais de ponta de Biologia Celular e Molecular que são transversais a todas áreas tratadas em Biologia Experimental e Biomedicina I
e II, e que são também importantes na disciplina de Projecto de Tese. Os alunos serão ainda treinados em termos da abordagem metodológica necessária para a realização
de um trabalho científico de qualidade. Isto será feito utilizando apresentação e discussão de resultados em literatura recente, e acesso a plataformas tecnológicas nas
quais se realizam as metodologias em causa.
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10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Students are exposed to cutting-edge topics in Cell and Molecular Biology that are important to all fields that will be covered in Experimental Biology and Biomedicine I and
II, and also for the Thesis Project they will have to complete. Students will be trained in contemporary methodologies that are essencial for cutting-edge scientific research.
This will be done by discussing recent findings, and vai access to technological platforms.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas magistrais, discussão de artigos, exercícios individuais e em grupo, elaboração e discussão de projetos científicos nas diferentes áreas tratadas nas aulas. Avaliação
contínua modular, com diversos tipologias, de acordo com os professores de cada módulo.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, paper discussions, individual and group exercises, presentation of discussion of projects in the different fields covered in the syllabus. Evalution will be
permanently ongoing with different sorts of methodologies, suggested by the teachers involved in each module.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A avaliação contínua com vários tipos de tipologias, e na forma de curtos módulos focados, parece a mais apropriada para este tipo de unidade curricular
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Permanent ongoing evaluation with different methodologies in a modular setting seems the most appropriate solution for this type of course.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas, que variarão consoante a área e o avanço do conhecimento. Dada a natureza do Programa a bibliografia será composta sobretudo por
artigos, já que não existem livros de texto adequados a este nível de ensino.
Selected recent publications in International Scientific Journals, which will change yearly according to advances in the field, and with emerging discoveries.

Mapa XIV - Biologia Experimental e Biomedicina I/ Biologia Experimental e Biomedicina I
10.4.1.1. Unidade curricular:
Biologia Experimental e Biomedicina I/ Biologia Experimental e Biomedicina I
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Cláudia Margarida Gonçalves Cavadas
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Vários investigadores do CNC (varia de ano para ano)
Several CNC researchers (varies from year to year)
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos adquiram e aprofundem competências em termos de pesquisa e aprendizagem autónomas no conhecimento científico , sejam capazes de lidar
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com situações resultantes da multiplicidade inter e transdisciplinar de cursos avançados, áreas científicas abordadas e estilos de docência, e possam deste modo tornar-se
proficientes na resolução de problemas nas várias linguagens especializadas que compõem a área. Enquanto Biologia Celular e Molecular fornece formação mais
propedêutica, nesta unidade curricular será dada particular atenção a investigação de natureza fundamental, por oposição a BEBII, que terá uma natureza mais translacional.
Um objectivo é dar a conhecer diferentes áreas nas quais os alunos poderão vir a realizar o seu Projeto de Tese. No âmbito desta UC os alunos deverão pois adquirir
competências no sentido de serem capazes de lerem criticamente projetos publicados na área de investigação básica, e serem capazes de propor trabalho original futuro
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students will both acquire and develop skills in terms of autonomous high-quality scientific research. They should be able to adapt to novel circumstances resulting
from multiple- inter- and transdisciplinary advanced courses in different subjects and taught by lecturers with different presentation styles. Students are expected to be
proficient in the different specialized languages characteristic for each sub-field, and be able to use multiple approaches in problem-solving. While the Molecular and Cell
Biology Course provides initial training, this course will focus on current basic research in the field, while BEBII will be more translational in nature. One important goal is
exposing students to fields where they will eventually develop their thesis projects. Students should rtherefore be able to critically assess projects, and propose possible
new projects.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Esta Unidade Curricular fornece aos alunos conhecimentos de ponta de Biologia Experimental e Biomedicina. Neste Unidade prestar-se-á particular atenção à investigação
básica nas diferentes áreas que compõem a Biologia Experimental e Biomedicina, incluindo a utilização de modelos celulares e animais a diversos níveis, o desenvolvimento
de novos alvos e estratégias terapêuticas, ou a avaliação de diversos tipos de parâmetros passíveis de utilização em diagnóstico e biomonitorização do ponto de vista
celular, bioquímico e molecular.A organização proposta é uma organização modular assente em vários cursos avançados de 3-10 dias nos quais participam rotativamente
todos os docentes, bem como investigadores estrangeiros convidados.
10.4.1.5. Syllabus:
This Course exposes students to cutting-edge research in Experimental Biology and Biomedicine. Particular attention will be given to to Basic Research, including the use of
several cell and animal models, the development of novel research strategies and therapeutic targets, as well as molecular, biochemical and celular parameters and
biomarkers which may be harnessed for research and diagnostic purposes.The class will be organized in several intensive 3-10 day modules, with rotating lectures by all
staff, plus foreign invited lecturers.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os alunos serão expostos a temas de ponta em várias áreas de Biologia Experimental e Biomedicina na sua vertente de investigação básica, conhecimentos que serão
também importantes na disciplina de Projecto de Tese. É apropriado fazê-lo com base numa exposição a uma grande variedade de projectos publicados recentes, que terão
de avaliar criticamente, bem como na elaboração de propostas de projectos futuros possíveis a partir dos conhecimentos adquiridos
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Students will be exposed to cutting edge topics in different Experimental Biology and Biomedicine fields, in terms of basic research,and this knowledge will be important for
the Thesis Project they will have to prepare. This will be done by exposing the students to recent and relevant published data, stimulating them to assess said data critically,
and helping them propose new original work that stems from what has been done previously.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas magistrais, discussão de artigos, exercícios individuais e em grupo, elaboração e discussão de projectos científicos nas diferentes áreas tratadas nas aulas. Avaliação
contínua modular, com diversos tipologias, de acordo com os professores de cada módulo.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

111 de 122

16-03-2015 19:03

ACEF/1415/0901377 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=837d30e2-4469-de8e-ebda-54bd242...

Lectures, paper discussions, individual and group exercises, presentation of discussion of projects in the different fields covered in the syllabus. Evalution will be
permanently ongoing with different sorts of methodologies, suggested by the teachers involved in each module.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
A avaliação contínua com vários tipos de tipologias, e na forma de curtos módulos focados, parece a mais apropriada para este tipo de unidade curricular
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Permanent ongoing evaluation with different methodologies in a modular setting seems the most appropriate solution for this type of course.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas, que variarão consoante a área e o avanço do conhecimento. Dada a natureza do Programa a bibliografia será composta sobretudo por
artigos, já que não existem livros de texto adequados a este nível de ensino.
Selected recent publications in International Scientific Journals, which will change yearly according to advances in the field, and with emerging discoveries.

Mapa XIV - Rotações Laboratoriais/Laboratory Rotations
10.4.1.1. Unidade curricular:
Rotações Laboratoriais/Laboratory Rotations
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Ramalho de Sousa Santos (Coordenador/Program Coordinator)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Todos os investigadores do CNC que interagem com os alunos, a escolha dos investigadores junto dos quais realizar rotações é dos próprios alunos, validada pela
coordenação do curso
All CNC researchers that interact with students, the students chose which researchers they wish to interact with, and these choices are validate by the course coordinator
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O aluno deverá ser capaz de se inserir em grupos de investigação (à sua escolha), tomando contacto com o dia-a-dia da investigação concreta em termos de problemas,
metodologias, linguagens, relações interpessoais, planeamento de experiências e avaliação crítica de resultados obtidos, seminários etc. Deverá igualmente tomar contacto
com a realidade concreta da investigação, sendo capaz de avaliar criticamente a razoabilidade e exequibilidade de diferentes projetos e prazos.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students should integrate into different research groups (their choice), and participate in all day to day activities including experimental design, experiments, data
collection, seminars, critical analysis of the results, and lab meetings. Students should be able to master the different specialized languages from each lab. Importantly, the
student should be aware of the hurdles involved in scientific research, how to overcome them, and how to recognize feasible and unfeasible projects, according to both
technical challenges and established deadlines.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Esta unidade curricular visa introduzir aos alunos ao ambiente laboratorial, alertando-os para diversos aspectos relacionados com o dia-a-dia de investigação científica de
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ponta, desde planeamento de experiências e discussão de resultados, passando por considerações organizacionais e financeiras. Durante a Unidade Curricular os alunos
deverão frequentar Laboratórios de Investigação, tomando conhecimento com o trabalho aí desenvolvido.
Todos os docentes estão habilitados a participar na docência mas cada aluno fará um percurso próprio.
10.4.1.5. Syllabus:
The goal is to introduce students to the laboratory environment, making them aware of all day-to-day aspects of high quality research, from planning and carrying out
experiments, to data collection and analysis, and including organizational and financial considerations. Students should visit several different labs and be introduced to work
developed in each one. All staff will be available for the course, but each student will make their own choices in terms of labs selected, and therefore create an individual
path.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O objectivo é dar a oportunidade aos alunos de conhecer grupos de investigação para que possam mais tarde escolher um tema/orientador para a sua Tese de
Doutoramento. A integração temporária em vários grupos de investigação (cada um com as suas estratégias, metodologias e características) é a maneira mais directa de
cumprir esse objectivo.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The goal is to introduce the students to different research groups (each with its own strategy, methodologies, characteristics) so that they can later choose an appropriate
topic for their Thesis, as well as a Thesis supervisor. Allowing the students to be temporarily integrated in different groups is the best way of accomplishing this.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
These will be defined by the Researchers in whose groups the students decide to rotate, and might involve participating in lab meetings, performing practical lab work,
discussions with lab members, paper discussions/presentations, etc. Choices will be validated by the Program
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
These will be defined by the Researchers in whose groups the students decide to rotate, and might involve participating in lab meetings, performing practical lab work,
discussions with lab members, paper discussions/presentations, etc. Choices will be validated by the Program
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objectivo é dar a oportunidade aos alunos de conhecer grupos de investigação para que possam mais tarde escolher um tema/orientador para a sua Tese de
Doutoramento. A integração temporária em vários grupos de investigação (cada um com as suas estratégias, metodologias e características) é a maneira mais direta de
cumprir esse objectivo.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The goal is to introduce the students to different research groups (each with its own strategy, methodologies, characteristics) so that they can later choose an appropriate
topic for their Thesis, as well as a Thesis supervisor. Allowing the students to be temporarily integrated in different groups is the best way of accomplishing this.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas a fornecer pelos Investigadores responsáveis pelos grupos de investigação onde se realizam as Rotações
Selected recent publications in International Scientific Journals, which will be provided initially by individual supervisors.
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Mapa XIV - Tese em Biotecnologia e Saúde / Thesis in Biotechnology and Health
10.4.1.1. Unidade curricular:
Tese em Biotecnologia e Saúde / Thesis in Biotechnology and Health
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Ramalho de Sousa Santos (Coordenador/Program Coordinator)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Para cada aluno o responsável/professor será o seu Orientador (ou Orientadores ) de Tese, escolhidos no final do primeiro ano (Projeto de Tese). Serão sempre diferentes
para cada aluno.A Coordenação do Programa será responsável por ajudar os alunos a encontrar um supervisor adequado, e a monitorizar o seu percurso
For each student the true responsible person/teacher is the Thesis Supervisor chosen in the previous year (in Thesis Project). All students will have different supervisors.
The Program will help students identify an appropriate supervisor and monitor their progress
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo é que o aluno chegue ao fim da unidade com competências em termos de:
-leitura crítica de artigos científicos
-planeamento crítico de experiências que permitam responder a questões científicas concretas, ambiciosas, originais e realizáveis em temas da área de especialização que
escolheu (em termos temporais, de financiamento, etc)
-Análise crítica dos respectivos resultados e comunicação dos mesmos (escrita e oral)
-Escrita e publicação de artigos originais em revistas internacionais com arbitragem de nomeada na área de especialização que escolheu (e que corresponde área da Tese)
Em resumo: o objectivo é formar um investigador científico competente e independente, capaz de vida profissional autónoma, e com valências em Biotecnologia e Saúde.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The goal is that the student acquire competencies in terms of:
-Critical reading of scientific papers
-Planning experimental strategies to solve concrete, ambitious and original scientific questions in the field of choice, including the overcoming of constraints (time,
financing, etc)
-Critical analysis and presentation of results (both oral and in writing)
-Publication of original papers in credible peer-reviewed international specialized journals in the scientific field chosen (corresponding to the Thesis area specified)
In short: the goal is to train competent and autonomous scientific researchers, ready for professional duties. with specific competencies in Biotechnology and Health.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos serão específicos do tópico da Tese que o aluno terá escolhido, e em grande medida serão definidos pelo aluno e pelos Orientadores.
Consistirão em artigos científicos originais utilizados no planeamento e interpretação de experiências.
10.4.1.5. Syllabus:
The syllabus will be specific according to the different Thesis Project topics each student chose. Supervisors and students will, to a large extent, create the syllabus. They
will consist mainly of scientific papers used to plan and interpret experiments.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O objetivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, em ligação com Orientadores
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especialistas nessa mesma área. Procurar conteúdos programáticos adequados a cada trabalho é uma parte crucial das competências a desenvolver.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The goal is to train competent and independent researchers in a given field, and in close contact with Supervisors who are experts in said field. Creating an appropriate
syllabus from the literature available is a crucial part of this process.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino será um misto de orientação tutorial por parte de Orientadores, e de autoaprendizagem por parte do aluno, em proporções variáveis, e com a espectativa de que a
segunda componente seja mais prevalente á medida que o tempo decorre.
A avaliação de uma Tese de Doutoramento é a prevista no Regulamento Académico da Universidade de Coimbra
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching will involve tutorials with Supervisors and selflearning by the student. The percentage of each will vary, but it is expected that students rely more on selfknowledge
as time progresses.
Evaluation of a PhD Thesis will be carried out according to University of Coimbra rules.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objetivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, pelo que a estratégia parece a mais
adequada..
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given that the goal is to train competent and independent researchers in a given field, the methodology seems adequate.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas na área por Aluno/Orientador, constantemente atualizadas. Dada a natureza do Programa a bibliografia será composta sobretudo por
artigos científicos.
Selected recent publications in International Scientific Journals buy Student/Supervisor, which will change yearly according to advances in the field, and with emerging
discoveries.

Mapa XIV - Tese em Neurociências e Doença /Thesis in Neuroscience and Disease
10.4.1.1. Unidade curricular:
Tese em Neurociências e Doença /Thesis in Neuroscience and Disease
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Ramalho de Sousa Santos (Coordenador/Program Coordinator)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Para cada aluno o responsável/professor será o seu Orientador (ou Orientadores ) de Tese, escolhidos no final do primeiro ano (Projeto de Tese). Serão sempre diferentes
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para cada aluno.A Coordenação do Programa será responsável por ajudar os alunos a encontrar um supervisor adequado, e a monitorizar o seu percurso
For each student the true responsible person/teacher is the Thesis Supervisor chosen in the previous year (in Thesis Project). All students will have different supervisors.
The Program will help students identufy an appropriate supervisor and monitor their progress
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo é que o aluno chegue ao fim da unidade com competências em termos de:
-leitura crítica de artigos científicos
-planeamento crítico de experiências que permitam responder a questões científicas concretas, ambiciosas, originais e realizáveis em temas da área de especialização que
escolheu (em termos temporais, de financiamento, etc)
-Análise crítica dos respectivos resultados e comunicação dos mesmos (escrita e oral)
-Escrita e publicação de artigos originais em revistas internacionais com arbitragem de nomeada na área de especialização que escolheu (e que corresponde área da Tese)
Em resumo: o objectivo é formar um investigador científico competente e independente, capaz de vida profissional autónoma e com valências em Neurociências e Doença.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The goal is that the student acquire competencies in terms of:
-Critical reading of scientific papers
-Planning experimental strategies to solve concrete, ambitious and original scientific questions in the field of choice, including the overcoming of constriants (time,
financing, etc)
-Critical analysis and presentation of results (both oral and in writing)
-Publication of original papers in credible peer-reviewed international specialized journals in the scientific field chosen (corresponding to the Thesis area specified)
In short: the goal is to train competent and autonomous scientific researchers, ready for professional duties, with competencies in Neuroscience and Disease.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos serão específicos do tópico da Tese que o aluno terá escolhido, e em grande medida serão definidos pelo aluno e pelos Orientadores.
Consistirão em artigos científicos originais utilizados no planeamento e interpretação de experiências.
10.4.1.5. Syllabus:
The syllabus will be specific according to the different Thesis Project topics each student chose. Supervisors and students will, to a large extent, create the syllabus. They
will consist mainly of scientific papers used to plan and interpret experiments.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, em ligação com Orientadores
especialistas nessa mesma área. Procurar conteúdos programáticos adequados a cada trabalho é uma parte crucial das competências a desenvolver.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The goal is to train competent and independent researchers in a given field, and in close contact with Supervisors who are experts in said field. Creating an appropriate
syllabus from the literature available is a crucial part of this process.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino será um misto de orientação tutorial por parte de Orientadores, e de autoaprendizagem por parte do aluno, em proporções variáveis, e com a espectativa de que a
segunda componente seja mais prevalente á medida que o tempo decorre.
A avaliação de uma Tese de Doutoramento é a prevista no Regulamento Académico da Universidade de Coimbra
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10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching will involve tutorials with Supervisors and selflearning by the student. The percentage of each will vary, but it is expected that students rely more on selfknowledge
as time progresses.
Evaluation of a PhD Thesis will be carried out according to University of Coimbra rules.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, pelo que a estratégia parece a mais
adequada..
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given that the goal is to train competent and independent researchers in a given field, the methodology seems adequate.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas na área por Aluno/Orientador, constantemente atualizadas. Dada a natureza do Programa a bibliografia será composta sobretudo por
artigos científicos.
Selected recent publications in International Scientific Journals buy Student/Supervisor, which will change yearly according to advances in the field, and with emerging
discoveries.

Mapa XIV - Tese em Imunobiologia/Thesis in Immunobiology
10.4.1.1. Unidade curricular:
Tese em Imunobiologia/Thesis in Immunobiology
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Ramalho de Sousa Santos (Coordenador/Program Coordinator)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Para cada aluno o responsável/professor será o seu Orientador (ou Orientadores ) de Tese, escolhidos no final do primeiro ano (Projeto de Tese). Serão sempre diferentes
para cada aluno.A Coordenação do Programa será responsável por ajudar os alunos a encontrar um supervisor adequado, e a monitorizar o seu percurso
For each student the true responsible person/teacher is the Thesis Supervisor chosen in the previous year (in Thesis Project). All students will have different supervisors.
The Program will help students identufy an appropriate supervisor and monitor their progress
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo é que o aluno chegue ao fim da unidade com competências em termos de:
-leitura crítica de artigos científicos
-planeamento crítico de experiências que permitam responder a questões científicas concretas, ambiciosas, originais e realizáveis em temas da área de especialização que
escolheu (em termos temporais, de financiamento, etc)
-Análise crítica dos respectivos resultados e comunicação dos mesmos (escrita e oral)
-Escrita e publicação de artigos originais em revistas internacionais com arbitragem de nomeada na área de especialização que escolheu (e que corresponde área da Tese)
Em resumo: o objectivo é formar um investigador científico competente e independente, capaz de vida profissional autónoma com valências em Imunobiologia.
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10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The goal is that the student acquire competencies in terms of:
-Critical reading of scientific papers
-Planning experimental strategies to solve concrete, ambitious and original scientific questions in the field of choice, including the overcoming of constriants (time,
financing, etc)
-Critical analysis and presentation of results (both oral and in writing)
-Publication of original papers in credible peer-reviewed international specialized journals in the scientific field chosen (corresponding to the Thesis area specified)
In short: the goal is to train competent and autonomous scientific researchers, ready for professional duties with competencies in Immunobiology.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos serão específicos do tópico da Tese que o aluno terá escolhido, e em grande medida serão definidos pelo aluno e pelos Orientadores.
Consistirão em artigos científicos originais utilizados no planeamento e interpretação de experiências.
10.4.1.5. Syllabus:
The syllabus will be specific according to the different Thesis Project topics each student chose. Supervisors and students will, to a large extent, create the syllabus. They
will consist mainly of scientific papers used to plan and interpret experiments.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, em ligação com Orientadores
especialistas nessa mesma área. Procurar conteúdos programáticos adequados a cada trabalho é uma parte crucial das competências a desenvolver.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The goal is to train competent and independent researchers in a given field, and in close contact with Supervisors who are experts in said field. Creating an appropriate
syllabus from the literature available is a crucial part of this process.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino será um misto de orientação tutorial por parte de Orientadores, e de autoaprendizagem por parte do aluno, em proporções variáveis, e com a espectativa de que a
segunda componente seja mais prevalente á medida que o tempo decorre.
A avaliação de uma Tese de Doutoramento é a prevista no Regulamento Académico da Universidade de Coimbra
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching will involve tutorials with Supervisors and selflearning by the student. The percentage of each will vary, but it is expected that students rely more on selfknowledge
as time progresses.
Evaluation of a PhD Thesis will be carried out according to University of Coimbra rules.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, pelo que a estratégia parece a mais
adequada..
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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Given that the goal is to train competent and independent researchers in a given field, the methodology seems adequate.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas na área por Aluno/Orientador, constantemente atualizadas. Dada a natureza do Programa a bibliografia será composta sobretudo por
artigos científicos.
Selected recent publications in International Scientific Journals buy Student/Supervisor, which will change yearly according to advances in the field, and with emerging
discoveries.

Mapa XIV - Tese em Oncobiologia/Thesis in Oncobiology
10.4.1.1. Unidade curricular:
Tese em Oncobiologia/Thesis in Oncobiology
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Ramalho de Sousa Santos (Coordenador/Program Coordinator)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Para cada aluno o responsável/professor será o seu Orientador (ou Orientadores ) de Tese, escolhidos no final do primeiro ano (Projeto de Tese). Serão sempre diferentes
para cada aluno.A Coordenação do Programa será responsável por ajudar os alunos a encontrar um supervisor adequado, e a monitorizar o seu percurso
For each student the true responsible person/teacher is the Thesis Supervisor chosen in the previous year (in Thesis Project). All students will have different supervisors.
The Program will help students identufy an appropriate supervisor and monitor their progress
.
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo é que o aluno chegue ao fim da unidade com competências em termos de:
-leitura crítica de artigos científicos
-planeamento crítico de experiências que permitam responder a questões científicas concretas, ambiciosas, originais e realizáveis em temas da área de especialização que
escolheu (em termos temporais, de financiamento, etc)
-Análise crítica dos respectivos resultados e comunicação dos mesmos (escrita e oral)
-Escrita e publicação de artigos originais em revistas internacionais com arbitragem de nomeada na área de especialização que escolheu (e que corresponde área da Tese)
Em resumo: o objectivo é formar um investigador científico competente e independente, capaz de vida profissional autónoma e com valências em Oncobiologia.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The goal is that the student acquire competencies in terms of:
-Critical reading of scientific papers
-Planning experimental strategies to solve concrete, ambitious and original scientific questions in the field of choice, including the overcoming of constriants (time,
financing, etc)
-Critical analysis and presentation of results (both oral and in writing)
-Publication of original papers in credible peer-reviewed international specialized journals in the scientific field chosen (corresponding to the Thesis area specified)
In short: the goal is to train competent and autonomous scientific researchers, ready for professional duties with competencies in Oncobiology.
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos serão específicos do tópico da Tese que o aluno terá escolhido, e em grande medida serão definidos pelo aluno e pelos Orientadores.
Consistirão em artigos científicos originais utilizados no planeamento e interpretação de experiências.
10.4.1.5. Syllabus:
The syllabus will be specific according to the different Thesis Project topics each student chose. Supervisors and students will, to a large extent, create the syllabus. They
will consist mainly of scientific papers used to plan and interpret experiments.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, em ligação com Orientadores
especialistas nessa mesma área. Procurar conteúdos programáticos adequados a cada trabalho é uma parte crucial das competências a desenvolver.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The goal is to train competent and independent researchers in a given field, and in close contact with Supervisors who are experts in said field. Creating an appropriate
syllabus from the literature available is a crucial part of this process.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino será um misto de orientação tutorial por parte de Orientadores, e de autoaprendizagem por parte do aluno, em proporções variáveis, e com a espectativa de que a
segunda componente seja mais prevalente á medida que o tempo decorre.
A avaliação de uma Tese de Doutoramento é a prevista no Regulamento Académico da Universidade de Coimbra
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching will involve tutorials with Supervisors and selflearning by the student. The percentage of each will vary, but it is expected that students rely more on selfknowledge
as time progresses.
Evaluation of a PhD Thesis will be carried out according to University of Coimbra rules.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, pelo que a estratégia parece a mais
adequada..
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given that the goal is to train competent and independent researchers in a given field, the methodology seems adequate.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas na área por Aluno/Orientador, constantemente atualizadas. Dada a natureza do Programa a bibliografia será composta sobretudo por
artigos científicos.
Selected recent publications in International Scientific Journals buy Student/Supervisor, which will change yearly according to advances in the field, and with emerging
discoveries.

Mapa XIV - Tese em Biologia Mol, Celular e do Desenvolvimento/Thesis in Mol, Cellular and Developmental Biology
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10.4.1.1. Unidade curricular:
Tese em Biologia Mol, Celular e do Desenvolvimento/Thesis in Mol, Cellular and Developmental Biology
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Ramalho de Sousa Santos (Coordenador/Program Coordinator)
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Para cada aluno o responsável/professor será o seu Orientador (ou Orientadores ) de Tese, escolhidos no final do primeiro ano (Projeto de Tese). Serão sempre diferentes
para cada aluno.A Coordenação do Programa será responsável por ajudar os alunos a encontrar um supervisor adequado, e a monitorizar o seu percurso
For each student the true responsible person/teacher is the Thesis Supervisor chosen in the previous year (in Thesis Project). All students will have different supervisors.
The Program will help students identify an appropriate supervisor and monitor their progres
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objetivo é que o aluno chegue ao fim da unidade com competências em termos de:
-leitura crítica de artigos científicos
-planeamento crítico de experiências que permitam responder a questões científicas concretas, ambiciosas, originais e realizáveis em temas da área de especialização que
escolheu (em termos temporais, de financiamento, etc)
-Análise crítica dos respectivos resultados e comunicação dos mesmos (escrita e oral)
-Escrita e publicação de artigos originais em revistas internacionais com arbitragem de nomeada na área de especialização que escolheu (e que corresponde área da Tese)
Em resumo: o objetivo é formar um investigador científico competente e independente, capaz de vida profissional autónoma, e com valências em Biologia Celular, Molecular
e do Desenvolvimento.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The goal is that the student acquire competencies in terms of:
-Critical reading of scientific papers
-Planning experimental strategies to solve concrete, ambitious and original scientific questions in the field of choice, including the overcoming of constriants (time,
financing, etc)
-Critical analysis and presentation of results (both oral and in writing)
-Publication of original papers in credible peer-reviewed international specialized journals in the scientific field chosen (corresponding to the Thesis area specified)
In short: the goal is to train competent and autonomous scientific researchers, ready for professional duties, with competencies in Molecular, Cellular and Developmental
Biology.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos serão específicos do tópico da Tese que o aluno terá escolhido, e em grande medida serão definidos pelo aluno e pelos Orientadores.
Consistirão em artigos científicos originais utilizados no planeamento e interpretação de experiências.
10.4.1.5. Syllabus:
The syllabus will be specific according to the different Thesis Project topics each student chose. Supervisors and students will, to a large extent, create the syllabus. They
will consist mainly of scientific papers used to plan and interpret experiments.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O objectivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, em ligação com Orientadores

121 de 122

16-03-2015 19:03

ACEF/1415/0901377 — Guião para a auto-avaliação

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=837d30e2-4469-de8e-ebda-54bd242...

especialistas nessa mesma área. Procurar conteúdos programáticos adequados a cada trabalho é uma parte crucial das competências a desenvolver.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The goal is to train competent and independent researchers in a given field, and in close contact with Supervisors who are experts in said field. Creating an appropriate
syllabus from the literature available is a crucial part of this process.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino será um misto de orientação tutorial por parte de Orientadores, e de autoaprendizagem por parte do aluno, em proporções variáveis, e com a espectativa de que a
segunda componente seja mais prevalente á medida que o tempo decorre.
A avaliação de uma Tese de Doutoramento é a prevista no Regulamento Académico da Universidade de Coimbra
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching will involve tutorials with Supervisors and selflearning by the student. The percentage of each will vary, but it is expected that students rely more on selfknowledge
as time progresses.
Evaluation of a PhD Thesis will be carried out according to University of Coimbra rules.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade curricular.
O objetivo é que o aluno chegue ao fim na qualidade de investigador competente e autónomo numa dada área temática que escolheu, pelo que a estratégia parece a mais
adequada..
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given that the goal is to train competent and independent researchers in a given field, the methodology seems adequate.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Publicações científicas selecionadas na área por Aluno/Orientador, constantemente atualizadas. Dada a natureza do Programa a bibliografia será composta sobretudo por
artigos científicos.
Selected recent publications in International Scientific Journals buy Student/Supervisor, which will change yearly according to advances in the field, and with emerging
discoveries.
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