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Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade Do Algarve
A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Universidade do Algarve (DCBM)
A3. Ciclo de estudos:
Ciências Biomédicas
A3. Study programme:
Biomedical Sciences
A4. Grau:
Mestre
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho n.º 10928/2013, N.º 162 — 23 de agosto de 2013
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências Biomédicas
A6. Main scientific area of the study programme:
Biomedical Sciences
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF):
721
A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável:
<sem resposta>
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005,
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
<sem resposta>
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL74/2006, de 26 de Março):
4 semestres
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL74/2006, March 26th):
4 semesters
A10. Número de vagas proposto:
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30
A11. Condições específicas de ingresso:
Licenciatura em Ciências Biomédicas, Ciêncas Biológicas, Bioquímica ou áreas afins
Em alternativa, currículo que a comissão do mestrado considere relevante para o curso
As condições de acesso estão definidas no despacho de criação do curso.
A11. Specific entry requirements:
Bachelor in Biomedical Sciences , Biological SCiences , Biochemistry or related fields
Alternatively, a curriculum that the master's commission will consider relevant to attend the course
The conditions of access are defined in the decree for creation of the course .

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):
Não

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

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

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular
Mapa I 
A13.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Biomédicas
A13.1. Study programme:
Biomedical Sciences
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
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that must be obtained before a degree is awarded
Área Científica / Scientific Area
Ciências Biomédicas / Biomedical
Sciences
Biologia / Bioquímica
Física
Várias (disciplinas optativas)
Dissertação
(5 Items)

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

CBM

35

0

BB
F
CBM, F, ou
outras
DM

10
5

0
0

10

0

60
120

0
0

A14. Plano de estudos
Mapa II   Ano 1 / Semestre 1
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Biomédicas
A14.1. Study programme:
Biomedical Sciences
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 1 / Semestre 1
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / Semester 1

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units
Introdução à Bionanotecnologia /
Introduction to Bionanotechnology
Biologia de Células Estaminais /
Stem Cell Biology
Endocrinologia Humana / Human
Endocrinology
Lipidómica Aplicada / Lipidomics
Applied
Disciplina de Opção / Optional
course
Biologia do Osso e Cartilagem /
Bone and Cartilage Biology
(6 Items)

Duração /
Área Científica /
Duration
Scientific Area (1)
(2)
F
BB
CBM
BB
Várias / Several
CBM

Semestre /
Semester
Semestre /
Semester
Semestre /
Semester
Semestre /
Semester
Semestre /
Semester
Semestre /
Semester

Observações
Horas Trabalho / Horas Contacto /
/
ECTS
Working Hours (3) Contact Hours (4)
Observations
(5)
T: 25; TP: 15; S: 5;
140
5

OT: 5
T: 25; TP: 5; PL: 10;
140
5

S: 5; OT: 5
T: 20; TP: 10; PL:
140
5

15; OT: 5
T: 25; TP: 5; PL: 15;
140
5

OT: 5
140



5

140

T: 25; TP: 5; PL=
10; S: 5; OT: 5

5
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Mapa II   Ano 1 / Semestre 2
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Biomédicas
A14.1. Study programme:
Biomedical Sciences
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 1 / Semestre 2
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / Semester 2

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares / Curricular
Units
Tecnologia de Regeneração e
Reconstrução de tecidos / Tissue
Regeneration and Repair
Biologia Computacional / Computational
Biology
Biomateriais em Ciências Biomédicas /
Biomaterials in Biomedical Sciences

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

Oncobiologia / Oncobiology

CBM

Disciplina de opção / Optional course

Várias / Several

Biologia Cardiovascular / Cardiovascular
Biology
(6 Items)

CBM

Semestre /
140
Semester
Semestre /
Semester
Semestre /
Semester
Semestre /
Semester
Semestre /
Semester
Semestre /
Semester

140
140
140

T: 25; TP: 5; PL:
10; S: 5; OT: 5

5



T: 25; TP: 20; S: 5 5



T: 20; TP: 10; PL:
5
10; S: 5; OT: 5
T: 25; PL: 15; S: 5;
5
OT: 5

140



5

140

T: 25; TP: 10; PL:
5
10; OT: 5





Mapa II   Ano 2 / Semestres 1 e 2
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Biomédicas
A14.1. Study programme:
Biomedical Sciences
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
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A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano 2 / Semestres 1 e 2
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / Semesters 1 and 2

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares Área Científica /
/ Curricular Units
Scientific Area (1)
Dissertação de
mestrado / Master
Thesis
(1 Item)

DM

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

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

Anual /
Annual

E1680

60

1680



Mapa II  Opções  1º anoSemestres 1 e 2
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Biomédicas
A14.1. Study programme:
Biomedical Sciences
A14.2. Grau:
Mestre
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Opções
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Options
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º anoSemestres 1 e 2
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year Semesters 1 and 2

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Observações
Área Científica Duração / Horas Trabalho Horas Contacto
/
Unidades Curriculares / Curricular Units
/ Scientific
Duration / Working
/ Contact Hours ECTS
Observations
Area (1)
(2)
Hours (3)
(4)
(5)
Semestre
Técnicas de Imagiologia / Imaging Technology
Opção /
F
/
140
T25; TP20; OT5 5
in Medicine
Optional
Semester
Cinética e Termodinâmica de Sistemas
Semestre
T25; TP10; PL10;
Opção /
Biológicos / Kinetics and Thermodynamics of BB
/
140
5
OT5
Optional
Biological Systems
Semester
Técnicas Espectroscópicas em Sistemas
Semestre
T25; TP10; PL10;
Opção /
Biológicos / Spectroscope Technics in
F
/
140
5
OT5
Optional
Biological Systems
Semester
Semestre
Instrumentação Biomédica e Sensores /
T25; TP10; PL10;
Opção /
CE
/
140
5
Biomedical Instruments and Sensors
OT5
Optional
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Electrofisiologia / Electrophysiology

CM

Plantas Medicinais e Fitoterapia / Herbal
Medicine and Phytotherapy

CBM

Neurociências / Neurosciences

CBM

Micro e Nanosensores em Medicina / Micro
and Nanosensors in Medicine

CBM

Doenças Microbianas Emergentes / Emergent
CBM
Microbial Diseases
Hematologia / Hematology

CBM

Proteómica em Sistemas Clínicos /
Proteomics Clinical Systems

Q

Semester
Semestre
140
/
Semester
Semestre
/
Semester
Semestre
/
Semester
Semestre
/
Semester
Semestre
/
Semester
Semestre
/
Semester
Semestre
/
Semester

T20; TP10; PL15; 5
OT5

Opção /
Optional

140

T20; PL15;
TC15; OT5

5

Opção /
Optional

140

T20; TP10; PL15;
5
OT5

Opção /
Optional

140

T15; TP15; PL15;
5
S5; OT5

Opção /
Optional

140

T: 25; TP: 15; S:
5
5; OT: 5

Opção /
Optional

140

T: 25; TP: 5; PL=
5
10; S: 5; OT: 5;

Opção /
Optional

140

T:15; TP:3; P:8;
S:6; O:12

Opção /
Optional

5

(11 Items)

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

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. 150kB):
<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.
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<sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes no
período de estágio e/ou formação em serviço.
A17.3. Indicação dos recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos
estágios e períodos de formação em serviço.
NA
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the inservice training
periods.
NA

A17.4. Orientadores cooperantes
A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).
A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e seleção 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 / Instituição ou estabelecimento a Categoria Profissional Habilitação Profissional (1)/
Name que pertence / Institution
/ Professional Title
Professional Qualifications (1)

Nº de anos de serviço /
No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20
A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Local de leccionação das UC: Universidade do Algarve
Os trabalhos conducentes à dissertação de mestrado podem ser desenvolvidos noutras universidades e
centros de investigação do país no âmbito de colaborações existentes com os grupos de investigação
responsáveis pelo trabalho dos alunos. Ou fora do país ao abrigo de acordos Erasmus existentes entre a UALG
e instituições internacionais
Teaching site of UC : University of the Algarve
The work leading to the master's thesis can be developed in other universities and research centers of the
country under existing collaborations with research groups responsible for the students' work . Or outside the
country under existing Erasmus agreements between UALG and international institutions
A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Regulamento de creditacao da formacao.pdf
A20. Observações:
NADA A ACRESCENTAR
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A20. Observations:
NOTHING TO ADD

1. Objetivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
 Formar profissionais capazes de dominar os conceitos e as técnicas utilizadas em investigação e diagnóstico
nas áreas das ciências médicas e biomédicas
 Desenvolver capacidades cientificas, humanas e pedagogicas que tornem os estudantes aptos para
prosseguirem estudos a nível de 3.º ciclo com diversas orientações conducentes a especializações em áreas
tão diversas como medicina
molecular, terapia génica, bionanotecnologia ou medicina regenerativa ou, alternativamente, para optarem por
uma formação em empresa ou para se direccionarem para o mercado de trabalho
 Formar profissionais capazes de comunicar o seu conhecimento a públicos de especialistas e não
especialistas.
1.1. Study programme's generic objectives.
The Biomedical Sciences degree main objectives are to promove:
 training of professionals capable to master the concepts and technical aspects used in research and
diagnostic applied to medical and biomedical sciences.
 training of students capable to continue their studies in 3rd cycles, who may specialize in areas like molecular
medicine, gene therapy, bionanotechnology or regenerative medicine; or alternatively to continue their training
in a company or to enter the professional market
 training of professionals capable to communicate their knowledge to specialized or nonspecialized publics.
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da Instituição.
A UALG definese como um centro de criação, transmissão e difusão da cultura e do conhecimento
humanístico, artístico, científico e tecnológico, contribuindo para a promoção cultural e científica da sociedade,
para o desenvolvimento das comunidades, em particular da região do Algarve, para a coesão social,
promovendo e consolidando os valores da liberdade e da cidadania.
Os objetivos definidos para o Mestrado em Ciências Biomédicas são coerentes com a missão e estratégia da
Universidade do Algarve, subordinada no seu âmbito de atuação, aoserviço público de ensino superior,
designadamente através da promoção de atividades de ensino e formação.
A UALG definiu como uma das suas linhas temáticas a relacionada com a “Saúde e Bem Estar” no âmbito da
qual se inserem os objetivos definidos para a licenciatura em Ciências Biomédicas indicados no ponto anterior.
1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's
mission.
The UALG is defined as a center of development , transmission and dissemination of culture and humanistic ,
artistic, scientific and technological knowledge, contributing to the cultural and scientific promotion of society,
for the development of communities , particularly in the Algarve region , to social cohesion , promoting and
consolidating the values of freedom and citizenship.
The objectives set for this degree in Biomedical Sciences are consistent with the mission and strategy of the
University of Algarve, within the scope of its mission and the system of public higher education , particularly by
promoting education and training activities.
The UALG has defined as one of its thematic lines the one related to " Health and Wellness " which clearly
include the objectives defined for the degree in Biomedical Sciences indicated previously.
1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objectivos do mestrado em CBM estão disponíveis na página web do departamento, junto à restante
informação relativa ao ciclo de estudos, no endereço https://dcbm.ualg.pt/home/pt/. O Gabinete de Comunicação
da UALG promove ainda a publicação e divulgação de folhetos informativos das várias formações oferecidas
pela Instituição.
No início do ano lectivo o DCBM promove uma sessão de boas vindas aos novos estudantes, na qual participam
estudantes de outros anos curriculares, bem como docentes, e onde é feita uma apresentação do curso,
objectivos, funcionamento, saídas profissionais, infraestruturas da UALG para apoio aos estudantes, etc. Nesta
sessão os alunos são ainda
informados das plataformas informáticas que deverão consultar frequentemente e que também contêm
informação relacionada com os objectivos do curso (tutoria electrónica; página web do DCBM).
A direcção do curso promove reuniões com os docentes e com os alunos para avaliar o seu funcionamento.
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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 (SC) are available in the web page of the department, along with other
information relating to the course at the address https://dcbm.ualg.pt/home/pt/. The UALG Information Bureau
also promotes the publication and dissemination of leaflets of various formations offered by the institution. In the
beginning of the school year the DCBM promotes a welcoming session for new students, with the participation of
students from other academic years, as well as teachers, and where it is made a presentation of the SC,
objectives, functioning, job opportunities, existing UALG infrastructures for student support, etc. In this session
students are also informed of the existing computer platforms they should consult often and which contain
information related to the functioning of the SC (ementoring; web page DCBM).
The direction of the SC promotes meetings with teaching staff and students to assess the functioning of the
disciplines.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
2.1 Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudos, incluindo a sua aprovação, a
revisão e atualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
Compete à Comissão Científica (CC) do DCBM pronunciarse sobre a criação de ciclos de estudo e sobre os
planos de estudos ministrados, cabendo a sua aprovação à CC ouvida a Comissão Pedagógica (CP). A prática
implementada é similar para a revisão e atualização dos conteúdos programáticos.
Os órgãos de gestão do curso são a Comissão de Curso e o Diretor de Curso, a quem incumbe zelar pelo bom
funcionamento do curso por forma a garantir a qualidade do ensino, assim como dinamizar a participação ativa
de todos os docentes em todas as matérias relacionadas com o funcionamento do curso, contribuindo para o
regular funcionamento das
atividades de ensino e para o estabelecimento de boas práticas.
A distribuição do serviço docente é proposta para homologação ao reitor pelo Presidente do DCBM após
deliberação e aprovação da mesma pela CC.
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.
It is the responsibility of the Scientific Committee (CC ) of DCBM to decide on the creation and organization of
study cycles taught in the department and its approval taking into consideration the opinion of the Pedagogical
Committee (CP ). The practice implemented is similar for the revision and updating of the syllabus .
Course management bodies are the Course committee and the Course Director, which are responsible for
promoting the coordination and correct management of the SC to ensure the quality of the teaching , as well as
to boost the active participation of all teaching staff in all matters related to the operation of the course,
contributing to the smooth functioning of
educational activities and the establishment of best practices.
The distribution of teaching service is proposed for the Rector approval by the President of DCBM following
deliberation and approval by CC .
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.
Os docentes e os estudantes da UALG estão representados nos órgãos comuns da UALG, Conselho Geral (CG)
e Senado (S), aos quais incubem as funções delineadas nos estatutos da UALG disponíveis no site da UALG. Ao
nível do DCBM os docentes estão representados na CC e na CP, cujas competências estão explicitas no
regulamento do DCBM disponível
na pagina da UALG/DCBM. Os alunos estão representados nas comissões de curso e na CP. A direcção de
curso promove regularmente reuniões com os alunos representantes de cada ano académico para se inteirar
do funcionamento das disciplinas e de possíveis problemas a ele associados.
2.1.2. Means to ensure the active participation of teaching staff and students in decisionmaking processes that
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.
Teaching staff and students of UALG are represented in the joint bodies of UALG , General Council ( GC) and
Senate ( S) , which functions are outlined in the statutes of UALG available in the UALG web page. At the level of
DCBM, the teaching staff is represented in the CC and CP , whose responsibilities are explicit in the Regulation
of DCBM available on the page of
UALG/DCBM . Students are represented in the corse committee since this school year and in the CP.
The course direction promotes regularly meetings with representatives of students from each academic year to
learn about the functioning of the disciplines and possible problems associated with it.
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2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
A Universidade do Algarve dispõe de uma estrutura de apoio logístico ao Sistema Interno de Garantia da
Qualidade, o Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ). Ao GAQ compete:
a. colaborar na adopção dos mecanismos de autoavaliação regular do desempenho das
unidades orgânicas, dos cursos, dos serviços e das atividades científicas e pedagógicas sujeitas a avaliação /
acreditação;
b. dinamizar os processos para a avaliação / acreditação externa dos cursos;
c. aplicar, centralizadamente, aos estudantes / docentes, os questionários sobre o ensino e a aprendizagem, por
unidade curricular.
A avaliação do ensino e aprendizagem é realizada, sequencialmente, pelos docentes responsáveis de unidades
curriculares, diretores de curso, de departamento, conselho
pedagógico, conselho científico / técnicocientífico e diretor de unidade orgânica cada um, dentro das suas
competências, pode indicar acções de melhoria, calendarizadas.
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme.
The Universidade of Algarve has a structure for the logistic support to the Internal System for
Quality Assurance, the Assessment and Quality Assurance office (GAQ). It is the competence of GAQ:
a) to cooperate in the adoption of regular selfevaluation mechanisms of the performance of the faculties, the
courses, the services and the scientific and pedagogical activities subject to
evaluation / accreditation;
b) to boost the processes of the evaluation / external accreditation of the courses;
c) to apply, centrally, to the students and teachers alike, the questionnaires about the education and learning
processes,.
The evaluation of the education and learning processes is performed, sequentially, by the professors that
coordinate the curricular units, the course director and department directors, the pedagogical council, the
scientific council and the director of the organic units. Each one of them, within their competences, may indicate
actions for improvement, and their scheduling.
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
Instituição.
O Gabinete de Avaliação e Qualidade tem como responsável a licenciada Carmen Cunha. Este gabinete
depende diretamente da reitoria, sendo competência da ViceReitora Ana de Freitas a coordenação das suas
atividades.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The GAQ is in charge of Mrs. Carmen Cunha (B.A.). This office depends directly from the rectory, and its
activities are coordinated by the ViceRector Prof. Ana de Freitas.
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
Em cada ano letivo, o docente responsável pela unidade curricular (UC) elabora um relatório onde avalia o
funcionamento da UC. O Diretor de Curso avalia o curso, através dos relatórios das UC que constituem o plano
curricular, os resultados dos questionários às “Perceções do Ensino/Aprendizagem pelos Alunos e pelos
Docentes” (PEAAD) e outras informações. O Conselho Pedagógico analisa os cursos com base nos relatórios
anteriores e o Diretor da Unidade Orgânica (UO) analisa globalmente o desempenho da UO. Estes relatórios
sequenciais têm como objetivo a avaliação sistemática dos ciclos de estudos e a melhoria contínua dos
mesmos.
OS PEAAD (https://peaad.ualg.pt/) são questionários aplicados online a todas as UC com aulas presenciais.
Um conjunto de ações de sensibilização são dirigidas aos diretores, diretores de curso, docentes e estudantes
e apelam à sua participação.
O Manual Qualidade estabelece como os resultados dos questionários são integrados
no processo de garantia da qualidade.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme.
In each school year, the professor responsible by the curricular unit (CU) elaborates a report, where he
evaluates the functioning of the CU. The course director evaluates the course, by the reports of the CU that
constitute the curricular plan, the results of the questionnaires of the “Teaching and learning perceptions by
students and teachers” (PEAAD) and other information. The Pedagogical Council analyzes the courses based
on the previous reports, and the Director of the Organic Unit (OU) globally analyzes the performance of the UO.
These sequential reports have as objective the systematic evaluation of the study cycles (courses) and their
continuous improvement.
A set of awarenesstriggering actions is directed to the directors, course directors, teachers and
students and appeal to their participation in the evaluation process.
The Quality Manual (Manual de Qualidade) establishes how the questionnaire results are integrated in the
process of the quality assurance.
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2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade
http://www.ualg.pt/home/pt/content/manualdaqualidade
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria.
O CC do DCBM considerou que o curso necessitava de ser reestruturado tendo em conta os interesses e
objectivos científicos actuais do departamento pelo que este ano lectivo não houve entradas de novos alunos
de modo a permitir preparar a reestruturação do curso.
2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions.
The CCof DCBM has considered that the course needed to be restructured taking into account the current
scientific interests and objectives of the department therefore for this school year there were no new students
entries to allow the restructuring to occur.
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
O curso não sofreu alterações importantes nos últimos 5 anos, tendo sido essencialmente
introduzidas/alteradas disciplinas de opção
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
The course did not underwent major changes in the last five years. Essentially it were introduced / changed
elective courses

3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais
3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).
Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities
Tipo de Espaço / Type of space
1 Biblioteca (Edf. ) / 1 Library supporting infrastructure (Edf. )
1 Biblioteca (Edf. 5) / 1 Library Library (Edf. 5)
1 Laboratório (Edf. 12) / 1 Laboratory Laboratory (Edf. 12)
1 Sala de Aula de Informática (Edf. 2) / 1 Informatics classroom Informatics classroom (Edf. 2)
1 Sala de estudo (Edf. 1) / 1 study room study room (Edf. 1)
1 Sala de estudo (Edf. 2) / 1 study room study room (Edf. 2)
10 Sala de Aula (Edf. Pavilhões de Madeira) / 10 Classroom Informatics classroom (Edf. Pavilhões de Madeira)
12 Sala de Aula (Edf. 7) / 12 Classroom Classroom (Edf. 7)
14 Laboratório (Edf. 2) / 14 Laboratory Laboratory (Edf. 2)
17 Laboratório (Edf. 7) / 17 Laboratory Laboratory (Edf. 7)
2 Laboratório (Edf. ) / 2 Laboratory Classroom (Edf. )
2 Sala de Aula (Edf. 2) / 2 Classroom Classroom (Edf. 2)
2 Sala de Aula de Informática (Edf. 8) / 2 Informatics classroom study room (Edf. 8)
2 Sala de estudo (Edf. 8) / 2 study room (Edf. 8)
24 Sala de Aula (Edf. CP) / 24 Classroom Classroom (Edf. CP)
3 Sala de Aula (Edf. 8) / 3 Classroom Classroom (Edf. 8)
4 Infraestrutura de Apoio (Edf. 8) / 4 supporting infrastructure Laboratory (Edf. 8)
4 Sala de Aula de Informática (Edf. 7) / 4 Informatics classroom Informatics classroom (Edf. 7)
5 Anfiteatro (Edf. 8) / 5 Amphitheatre Amphitheatre (Edf. 8)
5 Anfiteatro (Edf. CP) / 5 Amphitheatre Library (Edf. CP)
5 Sala de Aula de Informática (Edf. 1) / 5 Informatics classroom Informatics classroom (Edf. 1)
6 Laboratório (Edf. 8) / 6 Laboratory Laboratory (Edf. 8)

Área / Area (m2)
1306
1410
50
47.3
72.7
176.3
724.7
295
820.1
1071
100
95.5
231.7
111.5
1523
213
204
199.1
708.1
911.4
334.9
371.8

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TICs).
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Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials
Equipamentos e materiais / Equipment and materials
Agitador orbital / Orbital shaker
Agitadores de vortéx / Vortex
Aparelho de quantificação de ácidos nucleicos / RNA/DNA/Protein Analyser
Aparelhos de Reacção em cadeia da polimerase (PCR) / PCR machines
Aparelhos de Reacção em cadeia da polimerase em tempo real (real time PCR) / Real Time PCR system
Autoclave / Autoclave
Balança analítica / Analytic weight scale
Balança de precisão / Precision weight scale
Banho de Ultrassons / Ultrasound bath
Banho de aquecimento / Heating bath system
Bidestilador / Water bidestilator
Centrifuga / Centrifuge
Computadores / PC
Câmara de UV / UV chamber
Câmara de fluxo laminar horizontal / Horizontal laminar flow hood
Câmara de fluxo laminar vertical / Vertical laminar flow hood
Câmara de vídeo / Video Camera
Desionisador / Water deionizer
Destilador / Water destilator
Difractometro de laser / Laser diffraction apparatus
Difractometro de raiosX / Xray diffraction apparatus
Espectrofotómetro Vis / Vis Spectrophotometer
Espectrofotómetro de UV/Vis / UV/Vis Spectrophotometer
Estação de muda com fluxo laminar (manuseamento de animais) / Laminar flow changing station (animal handling)
Estereoscópios de bolso / Pocket stereoscope
Estufa de secagem / Dry Oven
Estufa incubadora CO2 / CO2 incubator
Estufa incubação refrigerada / Refrigerated incubator
Evaporador rotativo / Rotative evaporator
Fotómetro de chama com compressor / Flame Photometer
Goniómetros / Goniometer
Incubadora orbital / Orbital incubator
Liofilizador / Liophilizator
Lupas / Stereoscope
Medidores de PH / PHmeters
Micropipetas / Micropipettes
Microscópio Confocal / Confocal Microscope
Microscópio de Fluorescência / Fluorescence microscope
Microscópios / Microscope
Microscópios petrográficos / Petrographic microscope
Monitores / Monitors
Placas de aquecimento / Heating plates
Placas de aquecimento e agitação / Agitation and heating plate
Sistema de aquisição de imagem / Image aquisition system
Sistema de citometria de fluxo (sorter + analiser) / Flow cytometry system (sorter + analiser)
Sistema de gaiolas VentiRack para ratinhos / Mouse cage VentiRack system
Tinas de electroforese horizontal / Horizontal electrophoresis system
Tinas de electroforese vertical / Vertical electroforesis system
Transiluminador / Transilluminator
Videoprojectores / Datashow

Número / Number
1
10
2
3
1
3
10
10
3
11
2
12
78
1
1
2
2
2
2
1
1
1
6
1
13
10
1
6
1
3
6
2
1
17
27
6
1
2
27
9
21
9
26
1
1
2
5
5
1
16

3.2 Parcerias
3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O programa beneficia as conexões e colaborações dos pesquisadores individuais e Professores que ensinam
os cursos internacionais; muitas vezes, colaboradores externos são convidados a ensinar temas específicos
para os nossos alunos. Da mesma forma, muitos de nossos estudantes que fazem seus disserations trabalhar
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no contexto de colaborações internacionais de seus laboratórios de acolhimento.
Em 2015/2016 este incluiu as seguintes universidades: Universität Bremen, ErnstMoritz ArndtUniversität
Greifswald, ChristianAlbrechtsUniversität zu Kiel, da Universidade de Granada, Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, Universidad Europea Miguel de Cervantes, Paul Sabatier University  Toulouse III, University
College Cork, Università degli studi di Padova, Università degli studi dell'Insubria, Cranfield University e
University of Leicester. Os alunos destas universidades também são recebidos no programa de mestrado.
3.2.1 International partnerships within the study programme.
The program benefits from the international connections and collaborations of the individual researchers and
Professors that teach the courses; often, external collaborators are invited to teach specific topics to our
students. Similarly, many of our students doing their disserations work in the context of international
collaborations of their host labs.
In 2015/2016 this included the following universities: Universität Bremen, ErnstMoritzArndtUniversität
Greifswald, ChristianAlbrechtsUniversität zu Kiel, University of Granada, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Universidad Europea Miguel de Cervantes, Paul Sabatier University  Toulouse III, University College
Cork, Universitá degli studi di Padova, Università degli Studi dell´Insubria, Cranfield University and University of
Leicester. Students from these universities are also received in the Masters program.
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.
O programa também se beneficia das conexões e relações de nossos pesquisadores, professores e mentores
com outros cientistas, professores e médicos em institutos de investigação e universidades em todo Portugal.
A interação com o setor privado é raro.
O DCBM tem um professor responsável pelos programas de mobilidade (Mobility CoordenadorCMob). Sessões
informativas para todos os alunos biomédicas são promovidos no início de cada ano escolar pelo CMob e pelo
Escritório de Relações e Mobilidade Internacional (GRIM), para fornecer informações sobre os objetivos dos
programas de mobilidade, ELEGIBILIDADE estudante e redes disponíveis. Juntamente com o CMob, os
estudantes enviados desenvolver um plano de estudo para um contrato de aprendizagem entre UALG e da
instituição de acolhimento, todo o processo supervisionado por GRIM.
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
The program also benefits from the connections and relations of our researchers, professors and mentors with
other scientists, professors and physicians in research institutes and universities across Portugal. Interaction
with the private sector is rare.
The DCBM has a Professor responsible for the mobility programmes (Mobility CoordinatorCMob). Informational
sessions for all the biomedical students are promoted at the begining of each school year by the CMob and by
the International Relations and Mobility Office (GRIM), to provide information regarding objectives of the mobility
programmes, student elegibility and networks available. Together with the CMob, the outgoing students develop
a study plan for a Learning Agreement between UALG and the host institution, the whole process overseen by
GRIM.
3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
Os estudantes do Mestrado em CBM podem frequentar, no decorrer do 1º ano de curso, UCs comuns a outros
Mestrados da UALG como opção. A UC de Dissertação, realizada no 2º ano do curso, é feita sob supervisão de
docentes do DCBM ou de outras faculdades da UALG, nomeadamente a Faculdade de Ciências e Tecnologia e a
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais.
Geralmente, os projectos de dissertação são realizadas com orientação de investigadores/docentes da UALG
nos centros de investigação da universidade (Centro de Investigação em Biomedicina, Centro de Ciências do
Mar, entre outros). Esta UC pode ser realizada noutras universidades nacionais ou internacionais, centros de
investigação, em colaboração com hospitais,centros de saúde, ou institutos públicos.
3.2.3 Intrainstitutional colaborations with other study programmes.
Students of the Master in CBM can attend , during the 1st year of the course, UCs common to other Masters of
UALG as an option. The UC Dissertation , held in the 2nd year , is made under supervision of teaching staff of
DCBM or other faculties of UALG , namely the Faculty of Science and Technology and the Faculty of Humanities
and Social Sciences.
Generally, the thesis projects are carried out under the supervision of researchers or teaching staff from UALG
university and/or research centers ( Centre for Research in Biomedicine , Marine Sciences Centre, among
others). This UC can also be held in other national or international universities , research centers, in
collaboration with hospitals , health centers , or public institutions.
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4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII  Álvaro Augusto Marques Tavares
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Álvaro Augusto Marques Tavares
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Gabriela Araújo da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gabriela Araújo da Silva
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
Universidade Nova de Lisboa
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências Médicas
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Gustavo Tiscornia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Gustavo Tiscornia
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Inês Maria Pombinho de Araújo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Inês Maria Pombinho de Araújo
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  José Eduardo Marques Bragança
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Eduardo Marques Bragança
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Juan Fuentes Diaz
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Juan Fuentes Diaz
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
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<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
10
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Natércia Maria da Silva Conceição
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Natércia Maria da Silva Conceição
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
30
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Patrícia Alexandra Saraiva Madureira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Patrícia Alexandra Saraiva Madureira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
10
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Paulo Jorge Travessa Gavaia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Travessa Gavaia
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
10
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Pedro Miguel Guerreiro da Costa Guerreiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Miguel Guerreiro da Costa Guerreiro
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
10
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
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Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Vincent Stéphane Eric Laizé
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vincent Stéphane Eric Laizé
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
10
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Nuno Alexandre P. Rodrigues dos Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Alexandre P. Rodrigues 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.):
CBME  Centro de Biomedicina Molecular e Estrutural
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Jorge Manuel Martins
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Martins
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada
em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Pedro Miguel Leal Rodrigues
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Miguel Leal 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.):
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
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Paulo José Garcia de Lemos Trigueiros de Martel
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo José Garcia de Lemos Trigueiros de Martel
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
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII  Alexandra Isabel Dias Reis
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alexandra Isabel Dias Reis
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 Humanas e Sociais
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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  Guilherme Nuno Matos Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Guilherme Nuno Matos 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.):
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
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

Álvaro Augusto Marques Tavares

Grau /
Degree
Doutor

Gabriela Araújo da Silva

Doutor

Gustavo Tiscornia
Inês Maria Pombinho de Araújo

Doutor
Doutor

José Eduardo Marques Bragança

Doutor

Juan Fuentes Diaz
Maria Leonor Quintais Cancela da
Fonseca
Natércia Maria da Silva Conceição
Patrícia Alexandra Saraiva Madureira
Paulo Jorge Travessa Gavaia
Pedro Miguel Guerreiro da Costa
Guerreiro
Vincent Stéphane Eric Laizé
Nuno Alexandre P. Rodrigues dos
Santos
Jorge Manuel Martins
Pedro Miguel Leal Rodrigues
Paulo José Garcia de Lemos
Trigueiros de Martel
Alexandra Isabel Dias Reis
Guilherme Nuno Matos Ferreira

Doutor

Nome / Name

Regime de tempo /
Employment link
100

Doutor
Doutor
Doutor

Área científica /
Scientific Area
Ciências Biomédicas
Ciência e Engenharia de
Materiais
G enetics

Biologia Celular
Bioquímica e Biologia
Molecular
Biologia/Fisiologia
Bioquímica  Ciências
Biomédicas
Biologia Molecular
Biomedicina
Ciências Biológicas

Doutor

Informação/
Information
Ficha submetida
Ficha submetida

100
100

Ficha submetida
Ficha submetida

100

Ficha submetida

10

Ficha submetida

100

Ficha submetida

30
10
10

Ficha submetida
Ficha submetida
Ficha submetida

Fisiologia Animal

10

Ficha submetida

Doutor

Biofisica Molecular

10

Ficha submetida

Doutor

Ciências Biomédicas

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor

Bioquímica
Química

100
100

Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor

Bioquímica

100

Ficha submetida

Doutor
Doutor

Biomédicas
Biotecnologia

100
100
1180

Ficha submetida
Ficha submetida

Doutor
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<sem resposta>
4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)
4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos
4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff
Corpo docente próprio / Full time teaching staff
Nº / No. Percentagem* / Percentage*
Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 11
93,22

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): 17
144,07

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
ETI
Percentagem*
/
/ Percentage*
FTE

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos
11
(ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
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 0
the main areas of the study programme (FTE):

93,22
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 / Percentagem* /
FTE Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
11
anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years:
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching
0
staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

93,22
0

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5
4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
atualização
O Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo DecretoLei n.º 205/2009, de 31 de agosto, com as
alterações da Lei n.º 8/2010, de 13 de maio, e o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico,
aprovado pelo Decreto Lei n.º 207/2009, de 31 de agosto, com as alterações da Lei n.º 7/2010, de 13 de maio,
determinam, respetivamente, nos artigos 74.º A e 35.º A, que os docentes estão sujeitos a um regime de
avaliação de desempenho constante de Regulamento a aprovar por cada instituição de ensino superior,
ouvidas as organizações sindicais.
No cumprimento legal do acima exposto, a Universidade do Algarve desenvolveu um modelo de avaliação
baseado na recolha exaustiva de dados relativos à atividade dos docentes, associado a um processo
amplamente participado com vista à obtenção de resultados rigorosos.
No âmbito da discussão do projeto de Regulamento foi ouvido o Conselho Científico, promovida a discussão
pública e ouvidas as organizações sindicais. O Regulamento foi aprovado pelo Reitor da Universidade e
publicado em Diário da República.
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Através do sistema de avaliação desenvolvido é ponderado um conjunto de indicadores, tendo em
consideração as diferentes vertentes de serviço dos docentes, ou seja: o ensino; a investigação, criação
artística e produção cultural; a cooperação e transferência de conhecimento; e a gestão universitária.
São múltiplos os intervenientes no processo, nomeadamente: os Avaliados, através do fornecimento dos dados
e informações a considerar no processo de avaliação; os Diretores das Unidades Orgânicas de Ensino e
Investigação, na audição dos Avaliados da respetiva unidade, relativamente à fixação dos coeficientes de cada
vertente considerados na definição dos próprios perfis, e a apresentação das propostas finais ao Reitor, para
validação; os Estudantes, através do Sistema de Garantia de Qualidade do processo de ensino aprendizagem; o
Conselho Coordenador de Avaliação de Desempenho da Universidade de Algarve (CCADUAlg), no
acompanhamento de todo o processo; o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico, através,
designadamente, da validação e ou supervisão de resultados; e o Reitor a quem incumbe supervisionar o
processo de avaliação.
Neste momento encontrase em fase da avaliação o período de 2013/2015.
4.1.4. Assessment of teaching staff performance and measures for its permanent updating
The Statutes of the University Teaching Career, approved by DecreeLaw No. 205/2009 of 31 August, as
amended by Law No. 8/2010 of 13 May, and the Statute of Teaching Career Higher Education Polytechnic,
approved by DecreeLaw No. 207/2009 of 31 August, as amended by Law No. 7/2010 of 13 May, determine,
respectively, in Articles 74A and 35. ºA, that teaching staff are subject to a constant performance evaluation
system of regulation to be approved by each higher education institution, after hearing the unions.
To comply with the above, the University of Algarve has developed an assessment model based on extensive
research data on the activity of teaching staff, combined with a widely participatory process aiming to obtain
accurate results.
The draft of the rules governing this procedure were under discussion by the Scientific Council, publicly debated
and heard the trade unions. The Regulation was approved by the Rector of the University and published in the
Official Gazette.
Through the evaluation system is weighted a set of indicators, taking into account the different service aspects
of teachers, namely: education; research, artistic creation and cultural production; cooperation and knowledge
transfer; and the university management.
The Evaluated provide data and information to be considered in the evaluation process; the Directors of the
Organic Units of Education and Research at the hearing of Evaluated the respective unit, concerning the
determination of the coefficients of each aspect considered in the definition of own profiles, and presentation of
final proposals to the Rector for validation; Students, through the quality of the teaching and learning process
Assurance System; the Board Performance Evaluation Coordinator at the University of Algarve (CCADUAlg),
monitoring of the whole process; the Scientific Council and the Pedagogical Council, through, inter alia,
validation and or surveillance results; and Rector which is responsible for overseeing the evaluation process.
At this moment we are in the phase of the evaluation period 2013/2015.
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
https://drive.google.com/file/d/0Byq8bLVDqTl4T2hEQmZhNnQ3UDQ/view?usp=sharing

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
A nível do corpo de pessoal não docente afeto ao Departamento de Ciências e Medicina da Universidade do
Algarve, o mesmo é composto pelos seguintes trabalhadores:
4 Trabalhadores em Regime de Contrato de Trabalho em Funções públicas a termo Incerto;
2 Trabalhadores em Regime de Contrato de Trabalho em Funções públicas a termo Indeterminado;
2 Técnicos Superiores em Regime de Mobilidade Interna proveniente de outro serviço.
FORA DO SERVIÇO
1 Trabalhador em Licença sem Remuneração;
4.2.1. Number and work regime of the nonacademic staff allocated to the study programme.
The level of nonteaching staff of affection body to the Department of Science and Medicine, University of
Algarve , it consists of the following employees :
4 Workers in Labor Contract System in Government service term Uncertain ;
2 Workers in Labor Contract System in Government service term Undetermined ;
2 Technicians in Internal Mobility Scheme from another service.
OUT OF SERVICE
1 Worker on Leave without Pay ;
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
A nível do corpo de pessoal não docente afeto ao Departamento de Ciências e Medicina da Universidade do
Algarve, o mesmo é composto pelas seguintes categorias/habilitações literárias:
7 Técnicos Superiores com formação em:
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1 Licenciatura Engenharia Biotecnologia;
2 Mestrado em Biotecnologia;
1 Licenciatura em Assessoria de Administração;
2 Licenciatura em Gestão
1 Doutoramento em Biologia, especialidade Genética Molecular.
1 Assistente Técnico.
FORA DO SERVIÇO
1 Técnicos Superiores com formação em:
1 Licenciatura em Análises Clinicas e Saúde Pública;
4.2.2. Qualification of the nonacademic staff supporting the study programme.
The level of nonteaching staff of affection body to the Department of Science and Medicine, University of
Algarve , it consists of the following categories / qualifications :
7 Technicians trained in :
1 Undergraduate Engineering Biotechnology ;
2 Masters in Biotechnology ;
1 Degree in Management Consultancy ;
2 Degree in Management
1 PhD in Biology , Molecular Genetics specialty.
1 Technical Assistant .
OUT OF SERVICE
1 Technicians trained in :
1 Degree in Clinical Analysis and Public Health ;
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
A Lei 66B/2007, de 28 de Dezembro, estabelece o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na
Administração Pública, sendo a avaliação de desempenho dos trabalhadores acima referidos concretizada no
designado SIADAP.
A avaliação de desempenho é um fator indispensável numa metodologia de gestão de recursos humanos, pois
permite identificar eventuais necessidades de formação, de forma a melhorar o desempenho profissional e
alertar os trabalhadores para a missão da organização, orientando a sua atividade em função dos objetivos
estabelecidos. A partir da missão, da visão, das metas e objetivos da organização são identificados, para cada
nível hierárquico e para cada titular de posto de trabalho, os objetivos a atingir para que no seu todo a
organização possa atingir os objetivos globais. O sistema de avaliação de desempenho está integrado no ciclo
anual de gestão.
4.2.3. Procedures for assessing the nonacademic staff performance.
Law 66 B / 2007 of 28 December , establishes the Integrated Management and Performance Assessment of the
Public Administration , and the performance evaluation of the above workers realized the designated SIADAP .
The performance evaluation is an indispensable factor in human resources management methodology , since it
identifies any training needs in order to improve work performance and alert workers to the mission of the
organization, directing its activity according to established goals . From the mission, vision , the organization's
goals and objectives are identified for each hierarchical level and for each post holder to work to achieve the
objectives for which the organization as a whole can achieve the overall goals. The performance evaluation
system is integrated into the annual management cycle.
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
Código do Procedimento Administrativo; Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas; Procedimento de
classificação dos documentos através do SEGEXP;
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the nonacademic staff.
Code of Administrative Procedure ; General Labor Law in the Public Function ; Classification of documents
procedure by SEGEXP ;

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
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5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender
Masculino / Male
Feminino / Female

%
20
80

5.1.1.2. Por Idade
5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age
Idade / Age
Até 20 anos / Under 20 years
2023 anos / 2023 years
2427 anos / 2427 years
28 e mais anos / 28 years and more

%
0
80
0
20

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)
5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year
(current academic year)
Ano Curricular / Curricular Year
1º ano curricular do 2º ciclo
2º ano curricular do 2º ciclo

Número / Number
0
5
5

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

N.º de vagas / No. of vacancies
N.º candidatos 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase
candidates
Nota mínima do último colocado na 1ª fase / Minimum entrance mark
of last accepted candidate in 1st fase
N.º matriculados 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase
enrolments
N.º total matriculados / Total no. enrolled students

Penúltimo ano / One
before the last year
30

Último ano/
Last year
30

Ano corrente /
Current year
25

24

10

0

0

0

0

17

7

0

17

10

5

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)
No ano lectivo de 201516 o mestrado não abriu vagas por ter sido decidido fazer a reestruturação. Só estão
inscritos os alunos do 2º ano que se encontram a desenvolver a sua tese de mestrado.
5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the students’ distribution by the
branches)
In the academic year 201516 the Masters in Biomedical Sciences did not open vacancies because it was
decided to restructure it. Therefore the only students registered are those of 2nd year who are developing their
master's thesis.
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5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes.
Para além do apoio pedagógico fornecido pelos docentes e pela Direção de Curso, a UALG dispõe de um
gabinete, Alumni UALG. Na vertente das saídas profissionais, acresce um leque de informação útil na procura
de emprego e preparação para a entrada no mercado do trabalho.
A UALG, através dos Serv. Académicos, proporciona ainda diverso apoio ao estudante no seu percurso
académico.
O Gab. Estudante com Necessidades Especiais proporciona aos estudantes portadores de incapacidades
temporárias ou permanentes apoio em diversos assuntos da sua vida académica e pessoal.
Os Serv. de Ação Social fornecem consultas de clínica geral, nutrição e psicologia clínica/aconselhamento
psicopedagógico.
O Provedor de Estudante garante a defesa e promoção dos direitos e interesses legítimos dos estudantes.
Foi criado no âmbito da Reitoria o Programa Mentoria que pretende dinamizar o envolvimento dos alumni na
integração estudantes na vida profissional e em outras situações.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
In addition to the educational support provided by teachers and the direction of the course, UALG has a
dedicated office, the Alumni UALG. In terms of career opportunities, a range of useful information on job search
activities and preparation for entry into the labor market are available. The UALG through the academic
services provides other diverse opportunities to support student in their academic career. The office for
students with special needs provides students with temporary or permanent disabilities support in various
aspects of their academic and personal lives. The services for social activities provide general medical
consultations, as well as nutritional and psychological or psychopedagogic counseling. The student ombudsman
guarantees the protection and promotion of rights and legitimate interests of students. A mentoring program
was set up under the rectory aimed at boosting the involvement of alumni in integrating students in the
professional life and in other situations
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
No início do ano lectivo a coordenação do mestrado promove uma reunião com os alunos onde são fornecidas
as informações sobre o curso, a estrutura da universidade e localização das instalações e infraestruturas de
interesse para os alunos, bem como o gabinete de mobilidade Erasmus.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
At the beginning of the academic year the Direction of the Master promotes a meeting with the students where
information on the course, the structure of the university and localization of the facilities, as well as the erasmus
mobility office are provided.
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
Os Serviços de Ação Social, no âmbito da sua missão, proporcionam apoio aos estudantes no que diz respeito
ao financiamento e gerem a atribuição de bolsas de estudo.
O Gabinete Alumni/ Saídas Profissionais, promove a divulgação de oportunidades de estágios e recrutamento.
A Associação de Estudantes tem um site onde disponibiliza informação sobre este tema
Os Centros de Investigação divulgam nos seus sites, por email e in loco informação sobre abertura de bolsas e
estágios
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The services for social activities, as part of their mission, provide support to students with regard to finance and
manage the allocation of scholarships.
The office for alumni/career development promotes the dissemination of opportunities for internships and
recruitment.
The student association has a website which provides information on this topic.
The research centres announce information about opening of scholarships and internships on their websites, by
email and on site.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
Os resultados dos inquéritos são disponibilizados semestralmente pelo GAQ à Direcção do DCBM que os envia
para a Comissão Pedagógica para analise e discussão sendo os resultados transmitidos aos docentes, à
Comissão Científica e à direcção. Com base nestes dados assim como nos resultados das reuniões com os
representantes e cada ano académico promovidas pela direcção de curso deverão ser tomadas medidas com
o objectivo de melhorar o funcionamento das disciplinas. No entanto a resposta aos inquéritos por parte dos
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alunos de mestrado tem sido muito reduzida..
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
The results of evaluation surveys are made available every six months by the GAQ to the direction of the DCBM
that sends them to the educational commission for review and
discussion. The results will be transmitted to the teachers, the scientific committee and the direction. Based on
this data, as well as the results of the meetings with the representatives of each academic year and promoted
by the course commission, measures should be taken in order to improve the functioning of disciplines.
However the number of answers to this evaluation has been very scarse.
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
Todos os estudantes de CBM podem participar em experiências de mobilidade. Estas podem ser concretizadas
através de um período de estudos ou estagio para desenvolvimento do projecto final de tese a nível nacional,
numa instituição parceira internacional no âmbito de projetos europeus de cooperação e mobilidade
(Erasmus+), ou no âmbito do conjunto alargado de redes e grupos de cooperação internacional nos quais os
docentes do DCBM estão envolvidos.
Os estudos realizados numa das instituições parceiras têm pleno reconhecimento académico na UALG, no
âmbito do Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS).
De notar que a UALG é detentora do ECTS Label e do DS Label.
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
All CBM students can take part in mobility activities. These can be realized through a traineeship or as a
curricular part of the program (within the unit “thesis”) at national level, at an international partner institution
within the framework of european cooperation and mobility projects (Erasmus +) or in one of the groups that are
part of the extensive network of international
cooperations in which teaching staff of DCBM are involved.
Studies carried out in one of the partner institutions have full academic recognition in UALG under the European
Credit Transfer
System (ECTS). Note that UALG holds the ECTS as well as the DS label.

6. Processos
6.1. Objetivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objetivos e medição do seu grau de cumprimento.
O mestrado em CBM visa dar aos alunos uma formação sólida e integrada em tópicos em ciências biomédicas
e medicina regenerativa. Centrandose sobre questões como o desenvolvimento , biologia das células
estaminais, processos de sinalização, terapia genética e celular, engenharia de tecidos, os alunos serão
capazes de compreender e aplicar os conceitos e técnicas utilizados em ciências biomédicas, com especial
foco na medicina regenerativa.
O titular de um mestrado em CBM obtido na Universidade do Algarve deve:
 Ter desenvolvido capacidades para prosseguir os estudos no próximo nível académico, particularmente
estudos de doutoramento.
 Ter adquirido conhecimentos básicos que lhe permitam optar por uma formação médica, candidatandose a
uma escola médica como posgraduado.
 Ter adquirido, através de uma experiência de formação em laboratório multidisciplinar, competências práticas
que permitam a colaboração em projetos de investigação básica e aplicada na área das ciências biomédicas,
bem como em projetos que envolvam desenvolvimentos tecnológicos ou de diagnósticos.
 Ter desenvolvido competências que permitam recolher e interpretar dados científicos, respeitando princípios
éticos e de rigor científico.
 Ter desenvolvido competências para aplicar os conhecimentos adquiridos em outros contextos, permitindo
lhe assim adaptarse a novas situações.
 Ter adquirido competências para comunicar os conhecimentos adquiridos para públicos especializados em
reuniões científicas.
 Ter adquirido capacidade de comunicar informação, ideias, problemas e soluções para um público de não
especialistas.
Os conhecimentos, aptidões e competências adquiridas nas unidades curriculares do mestrado em CBM são
avaliados por exames escritos e / ou através da realização de trabalhos e projetos .
A comissão do curso encontrase com os representantes dos estudantes pelo menos 2 vezes por ano e analisa
o cumprimento dos objetivos propostos e funcionamento das unidades curriculares. Se necessário, os
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problemas que surjam serão transmitidos ao conselho pedagógico do DCBM e analisados 
no âmbito das suas
competências
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment.
The master's degree in CBM is aimed at giving the students a solid and integrated training in topics in
biomedical sciences and regenerative medicine. By focusing on subjects such as development, stem cell
biology, signaling, gene and cell therapy, tissue engineering, the students will be able to understand and apply
the concepts and techniques used in biomedical sciences with particular focus on regenerative medicine.
The holder of a master's degree obtained from CBM at the University of Algarve should:
 Have developed capabilities to pursue studies at the next academic level, particularly PhD studies.
 Have acquired basic knowledge enabling them to opt for a medical training, by applying as a graduate student
to a medical school.
 Have acquired, through a multidisciplinary training and laboratory experience, practical skills that allow for the
collaboration in basic and applied biomedical research projects as well as in projects that involve technological
developments or diagnostics.
 Have developed skills that allow him/her to collect and interpret scientific data, respecting ethical principles
and scientific rigor.
 Have developed skills to apply the knowledge acquired in other contexts, thus enabling him/her to adapt to new
situations.
 Have acquired skills to communicate the acquired knowledge to specialized audiences in scientific meetings.
 Have acquired capacity to communicate information, ideas, problems and solutions to audiences of non
specialists.
The knowledge, skills and competences acquired in the curricular units are evaluated by written exams and / or
by performing works and projects.
The committee of the course meets with the student representatives at least 2 times a year and analyzes the
fulfillment of the proposed objectives and operation of the curricular units. If necessary, problems will be
transmitted to the pedagogical council of DCBM and analyzed within the framework of its competences
6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de trabalho.
Em cada semestre , durante a fase de diagnóstico do sistema de garantia de qualidade do processo de ensino
aprendizagem , os professores e a direção de curso examinam criticamente a implementação do currículo.
A direção do curso reúne anualmente com os professores para avaliar o funcionamento das UCs e, se
necessário, com um professor específico, a fim de avaliar o funcionamento das unidades curriculares e do
curso e fazer ajustes / modificações sempre que necessário, tendo em conta as opiniões e críticas dos
estudantes
6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
Every semester, during the diagnostic phase of the quality assurance system of the teaching learning process,
teachers and directors of the courses critically examine the implementation of the curriculum.
The direction of the course meets annually with the teachers and if necessary, with a specific teacher in order to
assess the functioning of the curricular units and the course and make adjustments / changes where
appropriate taking into account the opinions and criticism from students.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa X  Proteómica em Sistemas Clínicos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Proteómica em Sistemas Clínicos
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Miguel Leal Rodrigues T:15H, TPs:3H, P:8H, Tut:6H, Sem:6H, Outras:12H
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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O objectivo geral do curso é dotar os alunos de conhecimentos fundamentais sobre a complexidade do
proteoma e técnicas utilizadas na análise de proteomas. Será ainda contemplado uma visão prática de
aplicabilidade desta temática através da análise e interpretação de artigos científicos bem como da elaboração
de um projeto científico.
Os objectivos específicos incluem:
i) Adquirir conhecimentos ao nível molecular e estrutural das proteínas;
ii) Utilização das propriedades físicoquímicas das proteínas em processos de separação e simplificação do
proteoma;
iii) Adquirir conhecimentos em métodos de identificação de proteínas e análises de proteomas complexos;
iv) Adquirir conhecimentos em análises dinâmicas de proteomas;
v) Adquirir conhecimentos do potencial da proteómica clínica.
vi) Interpretação, compreensão de uma publicação científica na área.
vii) Elaboração e apresentação de um projeto científico.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objective of the course is to give the students fundamental knowledge about the complexity of the proteome
and the techniques used in its analysis. It will also be contemplated a more practical approach of this thematic
through the analysis and interpretation of scientific papers as well as the elaboration of a scientific project. The
specific goals include:
i) Knowledge acquisition at the molecular and structural level of proteins;
ii) Use of physical and chemical properties of proteins in separation processes and proteome analysis;
iii) Knowledge acquisition in protein identification methods and complex proteome analysis;
iv) Knowledge acquisition in proteome dynamic analysis;
v) Knowledge acquisition of the potential of clinical proteomics;
vi) Interpretation and analysis of a scientific publication in the area;
vii) Elaboration and presentation of a scientific project.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.1 Objectivos e desafios da proteómica.
1.2 Proteómica e relação com outrosomics em sistemas biológicos.
1.3 Aplicações gerais de proteómica.
2.1 Introdução às Estratégias experimentais em Proteómica.
2.2 Separação “GelBased”.
2.3 Visualização e análise de proteínas / peptídeos em Gel.
2.4 Tecnologias de separação “GelFree”.
2.5 Chips em aplicações de proteómica.
3.1 Princípios Básicos da Espectrometria de Massa para proteómica.
3.2 Métodos de ionização para pequenas quantidades de biomoléculas.
3.3 Espectrómetros de massa e outros analisadores de massa.
4.1 Análise de Dados de MS.
4,2 Análise de MS / MS de dados.
4,3 Quantificação de dados de LC MS e MS / MS de amostras complexas.
4.4 Bioinformática em proteómica
5.1 Espectrometria de Massa Imaging (MALDI Imaging).
5.2 Proteómica qualitativa.
5.3 Proteómica quantitativa e diferencial.
5.4 Análise das modificações póstradução.
5.5 Proteómica interaccional.
5.6 Proteómica como parte de abordagens integradas.
6.2.1.5. Syllabus:
1.1 Objectives and Challenges in Proteomics.
1.2 Proteomics in Relation to Other omics and System Biology.
1.3 Some General Applications of Proteomics.
2.1 Introduction to Experimental Strategies in Proteomics.
2.2 GelBased Separation.
2.3 Visualization and Analysis of Proteins/Peptides in Gels.
2.4 GelFree Separation Technologies.
2.5 Chips in Proteomics Applications.
3.1 Basic Principles of Mass Spectrometry for Proteomics.
3.2 Ionization Methods for Small Amounts of Biomolecules.
3.3 Mass Analysers and Mass Spectrometers.
4.1 Analysis of MS Data.
4.2 Analysis of MS/MS Data.
4.3 Quantification of LC MS and MS/MS Data from Complex Samples.
4.4 Bioinformatics Approaches for Mass Spectrometric Proteome Data Analysis.
5.1 Imaging Mass Spectrometry.
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5.2 Qualitative Proteomics.
5.3 Differential and Quantitative Proteomics.
5.4 Analysis of Posttranslational Modifications.
5.5 InteractionProteomics.
5.6 Proteomics as Part of Integrated Approaches.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos apresentados e leccionados permitem preencher de uma forma didática e
progressiva através das aulas teóricas, teóricopráticas e práticas todos os objectivos da aprendizagem
culminando com a realização de um mini projeto científico onde estes objetivos serão testados e colocados em
prática.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus presented and taught allow filling didactically and progressively through theoretical, theoretical 
practical and practical of all learning objectives culminating in the realization of a mini science project in which
these objectives will be tested and put into practice.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas recorrerseá ao uso de acetatos, slides, do quadro e pequenos filmes para explicações
detalhadas sobre a parte teórica da disciplina. As aulas serão interativas, tentando resolver dificuldades e
dúvidas dos alunos que surjam no decorrer da apresentação da matéria. Os documentos utilizados serão
disponibilizados através da tutoria, incluindo exercícios sobre a matéria teórica lecionada. Será proposta a
resolução individual e orientada de exercícios nas aulas teóricopráticas.
Os trabalhos práticos acompanham a matéria teórica.
A avaliação de conhecimentos da disciplina será feita da seguinte forma:
Exame Final da disciplina – 40% nota final.
Apresentação e discussão de artigo científico – 20% nota final.
Projeto – 40% nota final.
O aluno necessita obrigatoriamente de uma nota de 9 valores ou superior no exame final para ter aprovação à
disciplina.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the lectures will be resort to using transparencies , slides , frame and short films for detailed explanations of
the theoretical part of the course . Classes will be interactive , trying to solve difficulties and doubts of the
students that arise during the presentation of the matter . The documents used will be available through
mentoring, including exercises on the theoretical material taught . Is proposed for individual oriented problem
solving in practical classes .
Practical work will keep track of the theoretical matter.
The assessment of the course will be as follows:
Final exam of the course  40% final grade.
Presentation and discussion of scientific paper  20% final grade.
Project  40% final grade.
The student needs a score of 9 points or higher on the final exam to get approval to discipline.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A resposta encontrase no texto em 6.2.1.7.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The answer can be found in the text of 6.2.1.7.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 Acetatos das aulas teóricas.
 Introducing Proteomics: From concepts to sample separation, mass
spectrometry and data analysis.
Josip Lovric (University of Manchester)
ISBN: 9780470035245
Paperback
296 pages
February 2011
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=469c47bc350e1ca92a5b561e871db86e&formId=616250f8d3ffe2dd7b96562a3d979b46&l…

29/83

09/03/2016

ACEF/1516/16437 — Guião para a autoavaliação corrigido

Wiley Publishers
 Publicações científicas (várias)

Mapa X  Biologia cardiovascular
6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia cardiovascular
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Eduardo Marques Bragança – 25 horas T; 6 horas TP
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Alexandre Trindade – Doutor investigador da FMV, Universidade Técnica de Lisboa (2horas TP)
Rita Pedrosa – Investigadora da FMV, Universidade Técnica de Lisboa (2 horas TP)
Simon Bamforth – Professor/Lecturer do Institute of Genetic Medicine, University of Newcastle (5 horas PL)
Pedro Marvão  Professor Auxiliar do DCBM, Universidade do Algarve (5 horas PL)
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Apresentar aos estudantes os conceitos da biologia e fisiologia cardíaca, os mecanismos moleculares do
desenvolvimento cardíaco e vascular, as disfunções cardiovasculares e as doenças cardíacas congénitas
assim que algumas soluções terapêuticas ou cirúrgicas existentes, e ainda de iniciar os estudantes à
investigação em biologia/doenças cardiovasculares com modelos animais e/ou abordagens de genética
humana, e células estaminais. Nesta Unidade Curricular, cardiologistas e investigadores, nacionais e
internacionais são convidados a expor os seus trabalhos de investigação e abordagens terapêuticas – Material
apresentado, disponibilizado sobre formato PDF aos estudantes.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Teach concepts of cardiac biology and physiology, the molecular mechanisms of cardiac and vascular
development, cardiovascular disorders, and congenital heart disease and some existing therapeutic or surgical
solutions, and also to initiate students to research in biology / caradiovascular diseases with animal models and
/ or genetics approaches and stem cells. In this Module, national and international cardiologists and researchers
are invited to present their work related to the topics of the module  material presented during the tutorails is
made available to students on a PDF format .
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A. Constituição do sistema cardiovascular
B. Sangue: constituição e modo de circulação
C. Patologias do sistema cardiovascular: bases moleculares
D. Manutenção do sistema cardiovascular
E. Técnicas de reconstituição e regeneração celular aplicadas ao sistema cardiovascular.
F. Modelos de investigação biomédica para estudo de desenvolvimento e pataologias cardiacas
6.2.1.5. Syllabus:
A. Constitution of the cardiovascular system
B. Blood: components and circulation
C. Pathologies of the cardiovascular system: molecular basis
D. Maintainance of the cardiovascular system
E. Reconstitutionand cell regeneration approaches applied to the cardiovascular system
F. Biomedical research models for heart development and diseases
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Este modulo tenciona apresentar aos estudantes a complexidade dos processos morfogeneticos envolvidos na
cardiogenese e vasculogene durante o desenvolvimento embrionário, apresentando ainda os atores
moleculares (vias de sinalização e fatores de transcrição) essenciais a esses processos. Esta parte leva à
compreensão de algumas causas e fatores disfuncionais que originam a doenças congénitas cardiovasculares.
Neste contexto são apresentadas abordagens experimentais com modelos animais usadas na comunidade
cientifica par este tipo de estudos. São também abordados em continuação desta parte doenças
cardiovasculares em adultos assim que as manisfestações destas doenças e os principios de tratamento
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clinico, incluido as opções cirurgicas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This module intends to present to students the complexity of the morphogenetic processes involved in
cardiogenesis and vasculogenesis during embryonic development, and presents also the molecular actors
(signaling pathways and transcription factors) essential to these processes. This part leads to the
understanding of some dysfunctional processes and factors causing cardiovascular congenital diseases. In this
context, experimental approaches are presented along with the animal models used in the scientific community
to perform such studies. Common cardiovascular diseases in adults are also presented with their clinical
manifestations and the principles of medical treatment, including surgical options.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas decorrem com utilização do método expositivo e em sala de aula equipada com vídeo projetor. As
intervenções dos estudantes durante as aulas para comentar ou clarificar os assuntos expostos são
estimuladas pelos Docentes. A avaliação dos estudantes no final do módulo é feita com base na apresentação
e discussão de artigos relevantes à biologia cardiovascular publicados em revistas internacionais que integram
e complementam a matéria e os conteúdos lecionados. As apresentações são preparadas e feitas em grupos
de 2 (ou 3 estudantes) o que permite uma preparação interativa e dinâmica dos trabalhos, potenciando o
processo de aprendizagem através da discussão entre os estudantes do grupo. Além do trabalho de
preparação para a apresentação do artigo científico escolhido, o grupo também tem de analisar um outro artigo
apresentado por um outro grupo de alunos, a fim de participar, animar e promover a discussão entre o grupo
que apresenta e o resto dos estudantes na audiência.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes are lectured method in classrooms equipped with video projectors. The interventions of the students
during the lectures, to comment or to clarify the exposed subjects, are stimulated by the Lecturers. The
evaluation of students at the end of module is based on the presentation and discussion of scientific papers
relevant to cardiovascular biology field published in international journals. The chosen scientific articles
integrate and complement the contents exposed during the tutorials. The presentations are prepared and
presented in groups of 2 (or 3 students), which allows and interactive and dynamic preparation of the works,
enhance the learning process through discussion amongst the students of the group. In addition, the group must
also study another paper presented by another group of students in order to participate, encourage and promote
the discussion between the group presenting and the rest of the students in the audience.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas apresentam o sistema cardiovascular durante o desenvolvimento e em adultos. Essas têm por
finalidade de expor aos estudantes os mecanismos moleculares e ainda as abordagens experimentais usadas
ou que foram usadas para chegar à compreensão do sistema. Os tutoriais baseiam assim muito na exposição
de dados publicados na literatura recente sobre o tema exposto. A apresentação final dos estudantes e a
discussão após a apresentação permite avaliar a integração dos conceitos teóricos e experimentais
lecionados. Salientamos, que a maior parte dos estudantes do Mestrado em Ciências Biomédicas da
Universidade do Algarve, ingressa este Mestrado porque tenciona continuar na área da investigação científica
no seu futuro próximo. Por isso, a complementação dos conceitos teóricos com as abordagens mais logísticas
da experimentação em laboratório são consideradas muito importantes.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures present the cardiovascular system during embryonic development and in adult life. These lectures
are intended to expose the students to the molecular mechanisms and experimental approaches used or that
have been used to achieve the understanding of the system as we know it to date. The tutorials are based on the
presentation of data published in recent publish literature relevant for cardiovascular biology. External
Lecturers experts in vasculogenesis and electrophysiology are invited to complement the topics lectured. The
final presentation by the students and the discussion following their presentation evaluates the integration of
theoretical and experimental concepts taught during this module. We emphasize that most of the students of the
Master in Biomedical Sciences of the University of Algarve, entered this Master with the intention to continue
their careers in the field of scientific research. Therefore, the complementation of theoretical concepts taught
with more logistical approaches used in laboratory experimentation are considered very important.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
"Chien KR, Domian IJ, Parker KK. Cardiogenesis and the Complex Biology of Regenerative Cardiovascular
Medicine. Science. 2008;322(5907):14941497.
Laugwitz KL, Moretti A, Caron L, Nakano A, Chien KR. Islet1 cardiovascular progenitors: a single source for
heart lineages? Development. 2008;135(2):193205.
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Brade T, Pane LS, Moretti A, Chien KR, Laugwitz KL. Embryonic Heart Progenitors and Cardiogenesis. Cold
Spring Harb Perspect Med. 2013;3(10):a013847.
Sizarov A, Ya J, de Boer BA, Lamers WH, Christoffels VM, Moorman AFM. Formation of the Building Plan of the
Human Heart. Circulation. 2011;123(10):11251135.
Vincent SD, Buckingham ME, Peter K. How to Make a Heart: The Origin and Regulation of Cardiac Progenitor
Cells. Curr Top Dev Biol. Vol 90: Academic Press; 2010:141.
Moorman AFM, Christoffels VM. Cardiac Chamber Formation: Development, Genes, and Evolution. Physiol Rev.
2003;83:1223–1267."

Mapa X  Neurociências
6.2.1.1. Unidade curricular:
Neurociências
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Alexandra Isabel Dias Reis: T: 15h; PL: 15h; OT: 5h;
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Karl Magnus Petersson: T: 5h; TP: 5h
Dina Silva : TP: 5h
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como objectivo proporcionar conhecimentos necessários à compreensão
aprofundada da relação entre o funcionamento do Sistema Nervoso e o comportamento, desde o nível mais
elementar de funcionamento neuronal até ao nível das funções mentais superiores. Numa primeira parte do
programa serão abordados os principais temas da neurociência celular e molecular (estrutura e propriedades
biofísicas dos neurónios e da transmissão sináptica), da arquitetura cerebral e do neurodesenvolvimento
(orientação de axónios, formação de sinapses e plasticidade). Na segunda parte apresentamse diferentes
conceitos e modelos necessários à compreensão das bases biológicas de processos cognitivos como a
memória e linguagem. Será dado destaque aos resultados obtidos com metodologias e técnicas atuais,
incluindo os métodos de neuroimagem, que permitem investigar as bases neuronais de processos cognitivos
como a memória, linguagem, atenção e processos emocionais.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to provide the basic knowledge for understanding of the relationship between the functioning
of the nervous system and behavior, from the most basic level of neuronal functioning to the level of higher
mental functions. In the first part of the program will address topics related to cellular and molecular
neuroscience (the structure and the biophysical properties of neurons and synaptic transmission), cerebral
architecture and neurodevelopment (axon guidance, synapse formation and plasticity). In the second part they
will be discussed different models and concepts that are necessary to the understanding of the biological basis
of cognitive processes, such as memory and language. Emphasis will be placed to the results obtained with
current methodologies and techniques, including neuroimaging methods that allow us to investigate the neural
bases of cognitive processes such as memory, language, attention, and emotional processes.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1) Introdução geral e história das Neurociências
2) O cérebro e a mente numa perspectiva das Neurociências Cognitivas
3) Conceitos básicos de Neurofisiologia e Neurobiologia
4) A perceção‐ciclo de ação
5) A codificação‐ciclo de recuperação
6) Métodos de imagem cerebral
7) Desenvolvimento cerebral e plasticidade neuronal
8) Os sistemas sensoriais: Organização das funções cognitivas e lateralização hemisférica
9) Funções cognitivas: Os processos de memória e da linguagem oral
10) Funções cognitivas: A visão
11) Funções cognitivas: O lobo frontal e funções executivas
12) Depressão de início tardio, Defeito Cognitivo Ligeiro e Demência
13) Biomarcadores e preditores neuropsicológicos na progressão de Defeito Cognitivo Ligeiro para Demência
tipo Alzheimer
14) Aulas de laboratório: as técnicas de EEG e de Eye Tracking
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6.2.1.5. Syllabus:
1) General introduction and history of Neurosciences
2) The brain and mind from the perspective of Cognitive Neuroscience
3) Basic concepts of Neurophysiology and Neurobiology
4) The perceptionaction cycle
5) The encodingretrieval cycle in interaction with the perceptionaction cycle
6) Brain imaging methods
7) Brain development and neuronal plasticity
8) The Sensory System: Organization of cognitive functions and hemispheric lateralization
9) Cognitive Functions: Memory and oral language processes
10) Cognitive Functions: Vision
11) Cognitive Functions: The frontal lobe and executive functions
12) Lateonset Depression, Mild Cognitive Impairment and Dementia
13) Biomarkers and neuropsychological predictors of the progression from Mild Cognitive Impairment to
Alzheimer type Dementia
14) Laboratory classes: the EEG techniques and Eye Tracking
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os tópicos que constituem o programa foram selecionados de modo a proporcionarem um sólido e aprofundado
conhecimento sobre as Neurociências. Dentro de cada tópico, serão apresentados os modelos atuais
conjuntamente com os argumentos desses modelos e dos estudos experimentais que os apoiam. As aulas de
laboratório e a análise de artigos científicos permitem concretizar e exemplificar os pontos do programa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The topics that constitute the program were selected to provide a solid and fundamental knowledge about
Neuroscience. Current models and theories will be resented along with topical arguments and experimental
studies. The laboratory classes and the analysis of scientific papers concretize and illustrate the sections of the
program.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas obedecem, em parte, ao método expositivo, em que o professor expõe conteúdos, bem como
todos os raciocínios que os acompanham. Não obstante, o aluno é constantemente convidado, através de
questionamento pelo docente, a raciocinar com o professor, de forma a acompanhar as matérias expostas. Nas
aulas laboratoriais realizarseão sobretudo atividades destinadas ao treino das competências no
manuseamento de duas técnicas de imagialogia no âmbito das Neurociências. Para além destas atividades
letivas, existe ainda um período de atendimento em que o docente recebe alunos para esclarecer dúvidas sobre
a matéria, os trabalhos em curso ou sobre o funcionamento da unidade curricular. O aluno deverá organizar o
seu tempo de forma disponibilizar uma quantidade de horas suficiente para estudo autónomo. A avaliação terá
duas componentes: a) Ficha de avaliação de conhecimentos (50%); e b) Relatório sobre uma das duas técnicas
aprendidas durante as demonstrações laboratoriais (50%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical classes follow the classical lecture method. Nevertheless, the student is constantly invited to
participate in order to better understand the different subjects. In the laboratorial classes, the students do
several activities in order to train the skills related to two imaging techniques from the Neuroscience filed. In
addition to these teaching activities, there is a period for the students to be received by the teacher to answer
questions related to the topics of the course in progress and to the course works. Finally, the student must
organize your time to have enough time for independent study. The assessment has two components: a) A
written examinations at the end of the course (50%); b) A short report on one of the two techniques learned
during laboratory demonstrations (50%).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Consideramos a metodologia expositiva das aulas teóricas adequada para o conhecimento e/ou
aprofundamento teórico das temáticas do programa. As demonstrações laboratoriais com técnicas das
neurociências proporcionam a compreensão das mesmas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
We consider the expository methodology from the theoretical classes adequate for the theoretical knowledge
and a proper understanding of the program topics. The laboratorial classes with several demonstrations enable
the acquisition of knowledge and skills.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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Gazzaniga, M. S., Ivry, R. B., Mangun, G. R., Steven, M. S. (2009). Cognitive Neuroscience: The Biology of Mind.
(3rd Ed.). New York/London: Norton.
Haines, D.E. (2004). Neuroanatomy: Atlas of Structures, Sections, and Systems (6th Ed). Lippincott Williams &
Wilkins.
Kolb, B., & Whishaw, I. Q. (2009). Fundamentals of human neuropsychology (6th Ed.). New York: W.H. Freeman
and Company.
Purves, D., Augustine, G. A., Fitzpatrick, D., Hall, W. C., , LaMantia, AS., McNamara, J.O, & Williams, S. M. (1997).
Neuroscience (3rd Ed.). Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc.
Bibliografia adicional poderá ser sugerida durante o decurso das aulas.

Mapa X  Oncobiologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Oncobiologia
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Álvaro Augusto MArques Tavares  15T, 15P e 5S
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Patrícia Madureira  6T
Nuno Santos  4T
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender a progressão do cancro desde a formação de uma célula cancerígena até ao desenvolvimento do
tumor primário, invasão e formação de metástases em localizações secundárias. Estudar os mecanismos
moleculares utilizados pelas células cancerígenas para sobreviverem, proliferarem e manipularem o
organismo hospedeiro.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This unit offers an advanced study in cellular and molecular changes responsible for the development and
progression of human cancers. Special emphasis is given to the role of oncogenes and tumour suppressor
genes in abnormal cell growth, programmed cell death, as well as mechanisms of tumour angiogenesis,
invasion, metastasis and response to therapy. The Oncobiology module will have sessions to discuss
biological/molecular mechanisms of cancer development and progression. All sessions will be followed by open
discussions with the students about a selected manuscript.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A biologia da célula cancerosa. Regulação do ciclo celular. Mitose. Desenvolvimento, crescimento celular e
cancro. Genética do cancro (oncogenes e genes supressores de tumores). Vias de sinalização. Instabilidade
cromossômica e cancro. Aneuploidia. Centrossomas, cinetócoros e citocinese. Telomeros e Cancro.
Toxicologia genética. Danos ao DNA e reparação do DNA. Progressão tumoral, invasão e metástase.
6.2.1.5. Syllabus:
The biology of cancer cells. Regulation of the cell cycle. Mitosis. Development, cell growth, and cancer. Cancer
Genetics (oncogenes versus tumor suppressor genes). Signaling pathways. Chromosomal instability and
cancer. Aneuploidy. Centrosomes, kinetochores and cytokinesis. Telomeres and Cancer. Genetic toxicology.
DNA damage and DNA repair. Tumor progression, invasion and metastasis.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos aqui apresentados vão permitir a aprendizagem a nivel celular e molecular dos
mecanismos através dos quais as células normais se transformam em células cancerígenas, dos eventos
celulares que ocorrem durante o desenvolvimento do tumor primário e que vão alterar ainda mais as células
cancerígenas adaptandoas à sobrevivȇncia em condições extremas como a hipóxia, o aumento dos niveis
intracelulares de espécies reactivas de oxigénio e a falta de nutrientes. São também abordados os
mecanismos moleculares e celulares através dos quais as células cancerigenas invadem o meio em redor,
estabelecem metastases e se adaptam a um meio estranho resultando numa colonização eficiente. Este
programa de trabalhos está de acordo com os objectivos de de fornecer formação avancada para a
compreensao dos mecanismos moleculares e celulares na base da progressão do cancro desde a formação da
célula cancerígena até à manipulação do organismo hospedeiro.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The contents herein will enable learning the cellular and molecular mechanisms by which normal cells become
cancer cells, the cellular events occurring during the development of primary tumors or that change cancer
cells even further (including adaptation to extreme conditions such as hypoxia, increased intracellular levels of
reactive oxygen species and lack of nutrients). Will also be addressed in detail the molecular and cellular
mechanisms by which cancer cells invade the surrounding medium, establish metastases at distant sites and
adapt to a foreign environment resulting in efficient colonization. This work program is in line with the learning
objectives of this course that are the to provide advanced training knowledge for understanding the molecular
and cellular mechanisms that underlie the formation and progression of cancer cells.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Este módulo terá a duração de trȇs semanas, com uma aula de 4 horas por dia. Nas primeiras duas semanas
serão dadas aulas que irão abordar todo o conteúdo programático e na última semana os alunos apresentam
artigos científicos para avaliação. A avaliação será feita da seguinte maneira, 10 % da nota final será baseada
na participação contínua dos alunos nas aulas, a apresentação do artigo científico terá um peso de 30 % para a
nota final e um exame efectuado no final das trȇs semanas de aulas terá o peso de 60% para a nota final de
avaliação. O exame será composto por 30 perguntas de escolha múltipla aonde será abordado todo o conteudo
programático e que vale 70% da nota do exame e por trȇs perguntas de resposta compreensiva, das quais os
alunos escolherão duas para responder e que irão perfazer os restantes 30 % da avaliação da nota de exame.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The module will last for three weeks with 4 hours classes per day. The first two weeks will be given lectures that
will address the full syllabus and last week students review the topics and present papers for evaluation. The
evaluation will be made as follows, 10% of the final grade will be based on continuous participation of students in
class, the presentation of the paper will have a 30% weight for the final grade and a final examination will be
60t% of the final assessment score. The exam will consist of 30 multiple choice questions where will be
addressed throughout the programmatic content and worth 70% of the exam grade and trȇs questions
comprehensive response, which students will choose two to respond and that will make up the remaining 30%
the evaluation of the examination note.
The lectures take place in the classroom equipped with slide and film projector. The slides are provided to
students prior to the class.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino aqui apresentadas irão permitir que os alunos não só aprendam o conteudo
programático através de aulas que irão abordar em detalhe todo o conteudo programático referido para este
módulo, mas também irão permitir que os alunos ganhem experiȇncia na leitura, interpretação e apresentação
de artigos científicos, o que é muito importante na área das Ciȇncias. Os alunos serão também estimulados a
fazer perguntas e a participar activamente e produtivamente nas aulas, uma vez que irão ser avaliados de
forma continua durante as aulas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies presented here allow students not just learn the programmatic content, through
classes addressing in detail all the programmatic content, but will also allow them to gain experience in reading,
interpretation and presentation scientific articles. In addition, the interpretation of articles allow the integration of
knowledge aquired during lectures. Students are also encouraged to ask questions and to participate actively
and productively in the classes.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Robert A. Weinberg. The Biology of Cancer. 2012. 2th ed. Garland Science, NY and London.
Gerald Karp (2013). Cell Biology. 7th edition. John Wiley & Sons Inc.

Mapa X  Endocrinologia Humana
6.2.1.1. Unidade curricular:
Endocrinologia Humana
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Pedro Miguel Guerreiro da Costa Guerreiro (10 TP; 15 PL)
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Juan Fuentes Diaz  20T
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretendese que os alunos sejam capazes de apreender os conceitos básicos da transmissão do sinal
endócrino, as diferenças químicas e funcionais entre hormonas proteicas e esteróides, a relevância dos
sistemas endócrinos para a manutenção da homeostasia e a sua importância em aspectos particulares do
desenvolvimento e da reprodução humana, assim como perceber como estes sistemas são ao mesmo tempo
fonte de diversas patologias. Deverão desenvolver capacidade crítica para reconhecer as muitas possibilidade
que estes sistemas oferecem como alvos para o desenvolvimento de fármacos e terapias, dadas as
características mecanicistas e multinível do seu funcionamento, ao nível da produção hormonal, controlo da
sua circulação, transmissão do sinal ao nível da célula e resposta periférica, e como ferramentas
biotecnologias podem ser utilizadas para o estudo da disciplina. Finalmente deverão reconhecer métodos
preferenciais de doseamento de hormonas e a significância dos seus limites clínicos.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students are able to learn the basics of transmission of endocrine signal, chemical and
functional differences between protein hormones and steroids, the relevance of endocrine systems for
maintaining homeostasis and its importance in particular aspects of the development and human reproduction,
as well as see how these systems are source of pathologies. Should develop critical capacity to recognize the
many possibilities that these systems provide as targets for the development of drugs and therapies given the
mechanistic features and multilevels of their operation, the level of hormone production, monitoring of its
movement, signal transmission and peripheral cell response, and as biotechnological tools can be used to study
these processes. Finally should recognize preferred methods of hormone dosage and the clinical significance of
its limits.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Fundamentos e Investigação em endocrinologia.
Homeostase. Sistemas de retroacção. Hormonas e integração neuroendócrina. Mensageiros químicos.
Mecanismos de acção. Receptores e efeitos intracelulares. Farmacologia.
Hipotálamo. Controlo central dos eixos endócrinos. Hormonas da neurohipófise/adenohipófise. Prolactina e
Hormona de crescimento. Oxitocina, Vasopressina.
Tiróide, eixo HPT, tiroxinas, receptores e deiodenases. Glândula Pineal e melatonina.
Hormonas Cardiovasculares, Renais e Adrenais. ANP; Aldosterona; Renina –Angiotensina; Catecolaminas e
cortisol. Eixo endócrino do stress.
Reprodução: esteróides sexuais. Diferenciação sexual, puberdade. Ciclo menstrual.
Metabolismo do Osso/Cálcio: Glândula paratiróide. PTH e Vit D.
Pâncreas endócrino. Insulina e Glucagina. Hormonas gastrointestinais e metabolismo. Grelina e Leptina.
Controlo da saciedade.
Radioimunoensaio para doseamento de hormonas. Análise de resultados.
A cada aula os alunos apresentam artigos cientificos.
6.2.1.5. Syllabus:
Foundations in Endocrinology. Research in endocrinology.
Homeostasis. Feedback systems. Hormones and neuroendocrine integration. Chemical messengers.
Mechanisms of action. Receptors and intracellular effects. Pharmacology.
Hypothalamus. Central control of endocrine axes. Hormones of neurohypophysis / adenohypophysis. Prolactin
and growth hormone. Oxytocin, Vasopressin.
Thyroid, HPT axis, tiroxinas, receptors, deiodenases. Pineal gland and melatonin.
Cardiovascular and Renal hormones. Adrenal Gland. ANP; Aldosterone; Reninangiotensin; Catecholamines
and cortisol. Endocrine stress axis.
Reproduction: sex steroids. Sexual differentiation, puberty. Regulation of the menstrual cycle.
Bone Metabolism / Calcium: Parathyroid Gland. PTH and Vit D.
Endocrine pancreas. Insulin and glucagon. Hormones of the gastrointestinal tract and metabolism. Ghrelin and
leptin. Central control of satiety.
Radioimmunoassay for dosing hormones. Result analysis.
In each class students present scientific papers.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programaticos ilustram o conjunto de sistemas endócrinos e regulação vários processos do
ciclo de vida humano e responde a alterações ambientais, sociais, alimentares, patologias ou à sequencia do
ciclo de vida. As aulas iniciais introduzem os conceitos básicos comuns a todos os sistemas de forma a que os
mecanismos da acção hormonal seja percebida. Seguese a demonstração da importancia do controlo central
do hipotalamo e da pituitária sobre os restantes sistemas e depois o modo de acção, e os factores que
modulam a acção dos diferentes eixos, identificando patologias e alvos terapeuticos de cada sistema. As aulas
práticas ilustram metodos de dosear hormonas e a discussão das limitações/vantagens dos métodos.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents illustrate the suitet of endocrine systems and regulatory processes of the human life cycle and
how these respond to environmental changes, nutrition, pathologies, or to the sequence of lifecycle events. The
initial classes introduce the basic concepts common to all systems so that the mechanisms of hormonal action
is realized. Following there is a demonstration of the importance of central control of the hypothalamus and
pituitary on other systems, and then the mode of action, and the factors that modulate the action of the various
axes, identifying diseases and therapeutic targets for each system. Practical classes illustrate methods to dose
hormones and discuss of the limitations / advantages of the methods.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas consistem de uma primeira parte expositiva acerca do tema, onde com recurso a suporte powerpoint
e quadro branco pelo docente com Q&A pelos alunos, são discutidos os mecanismos clássicos e consensuais.
Na segunda parte os alunos apresentam resumidamente trabalhos científicos publicados em revistas no
campo da endocrinologia que ilustram aspectos particulares dos sistemas endócrinos ou novas descobertas.
As aulas práticas ilustram formas de doseamento de hormonas, normalmente com técnicas manuais (mas que
estão automatizadas em laboratórios clínicos), de forma a ilustrar as várias fases do processo. Os alunos são
divididos em grupos que analisam as mesmas amostras para comparação de resultados e demostração da
importância de boas práticas laboratoriais.
A avaliação consiste num exame final, que compreende questões dos temas teóricos e das aulas práticas, e na
avaliação da apresentação de dois artigos científicos por aluno.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes consist of a first part where using powerpoint support and whiteboard the subject is introduced and
explained by teachers with Q & A by students, and where the classic and consensual mechanisms are
discussed. In the second part students briefly present scientific papers published in journals in the field of
endocrinology that illustrate particular aspects of endocrine systems or new discoveries.
The practical classes illustrate methodologies to determine the levels of hormones in biological fluids dosage
forms of hormones, usually with manual techniques (which are automated in clinical laboratories), to elucidate
the various stages of the process. Students are divided into groups that analyze the same samples to compare
results and to show the importance of good laboratory practice.
The evaluation consists of a final exam, which includes questions of theoretical issues and practical classes,
and an evaluation of the overall presentation of two papers per student.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas expositivas pretendem que os alunos obtenham os conceitos basicos e os mecanismos de
funcionamento dos vários eixos endócrinos. Dado o baixo ratio aluno:professor é possivel através de
perguntas e respostas garantir que estes conceitos são transmitidos e percebidos. A apresentação por
powerpoint permite a demonstração por esquemas de complexidade crescente com assistencia de uso do
quadro para ilustrar os processos. Os conceitos são fundamentados por leitura e apresentação de artigos por
parte dos alunos que ilustram aspectos particulares, metodologias ou novas descobertas acerca de cada eixo
endócrino. As aulas práticas demostram várias metodologias para determinação hormonal e decorrem em
turnos de dois ou tres grupos cada, em que todos os alunos realizam os processos de doseamento de
hormonas pelo método manual, simulando o que acontece de forma robotizada em laboratórios clinicos. A
análise de resultados acontece em conjunto de forma a identificar erros metodológicos, do manipulador e
limitações da técnica utilizada.
A avaliação pretende verificar se os conceitos foram apreendidos com questões de escolha múltipla, de
desenvolvimento e interpretação de esquemas, e demonstração de conhecimentos em situações hipotéticas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures intend that students get the basic concepts and operational mechanisms of the various endocrine
axes. Given the low ratio student:teacher is possible through questions and answers to ensure that these
concepts are transmitted and perceived. The presentation by powerpoint allows to use increasingly complex
schemes to demonstrate these processes, with the assistance of the white board to further illustrate the
mechanisms. The concepts are further solidified based on reading and presentation of articles by students,
using papers that illustrate particular aspects, methodologies or new discoveries about each endocrine axis.
Practical classes demonstrate various methods for hormone determination and result in shifts of two or three
groups each, in which all students perform the assay process of hormones by the manual method, simulating
what is done in clinical laboratories by robots. The results of all groups are analyses together in a single class to
identify methodological errors, those due to the handler and the limitations of the technique.
The evaluation aims to determine whether the concepts were apreended using multiple choice questions,
interpretation of schemes, description of processes and demonstration of knowledge in hypothetical situations.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Greenstein, B. & Wood, D. 2011, The Endocrine System at a Glance, WileyBlackwell, Chichester, 143p
Hadley, M. & Levine, J.E. 2006, Endocrinology 6ed, Benjamin Cummings, New York, 608p
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Melmed, S., Polonsky, K.S., Larsen, P.R. & Kronenberg, H.M., 2011, Williams Textbook of Endocrinology 12ed,
Saunders, Phyladelpia, 1828p
Gardner, D.G. & Shoback, D. 2007 Greenspan’s Basic and Clinical Endocrinology, Lange McGraw Hill, NY,
1010p.
Chard, T. An introduction to radioimmunoassay and related techniques. 4th Ed. In: Laboratory techniques in
biochemistry and molecular biology, Ed. Burdon RH & van Knippenberg PH. Amsterdam: Elsevier, 1990, vol. 6:.
1139.
Gatti R, Antonelli G, Prearo M, Spinella P, Cappellin E & De Palo EF 2009. Cortisol assays and diagnostic
laboratory procedures in human biological fluids. Clinical Biochemistry 42:120517

Mapa X  Biologia Computacional
6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia Computacional
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo José Garcia de Lemos Trigueiros de Martel 13 T, 10 TP, 5 S
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
AnaTeresa Lopes Maia  12 T, 10 TP
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretendese que o aluno adquira conhecimentos básicos no fundamento e aplicação de técnicas e ferramentas
computacionais de bioinformática à genética, biologia molecular e biologia estrutural, através da análise da
sequência e estrutura do DNA, RNA e proteínas.
O aluno adquirirá conhecimentos sobre: análise biológica estrutural; análise estatística aplicada a estudos
médicos/genéticos; estudos genómicos funcionais; e análise de sistemas e redes biológicos. Pretendese ainda
introduzir o aluno a técnicas de programação utilizando a linguagem funcional e de análise R, e as linguagens de
programação PERL e PYTHON, com aplicações concretas no domínio da bioinformática.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students will learn the basics of theory and application of computational bioinformatics techniques and tools to
the study of genetics and structural and molecular biology, through analysis of the sequences and structures of
DNA, RNA and proteins.
Students will acquaint themselves with the following topics: biological structural analysis; statistical analysis
applied to medical/genetical studies ; functional genomics studies ; analysis of biological networks and
systems. Students will also learn the basics of programming, using the analysis language R, and the scripting
and programming PERL and PYTHON languages, with applications to reallife bioinformatics problems.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Bioestatística
Testes estatísticos paramétrico, nãoparamétricos; distribuições; análise comparativa de sequências (FAST,
BLAST)
• Introdução à Programação
Linguagens R, PERL e PYTHON.
• Genómica Funcional
Microarrays; tecnologias actuais e aplicações; préprocessamento, normalização e controle de qualidade;
design e planeamento experimental; análise de expressão génica diferencial; profiling de variantes genéticas
(SNPs, CNV); sequenciação de “novageração”.
• Bioinfomática Estrutural
Bancos de dados de estruturas. Técnicas de determinação estrutural. Previsão da estrutura secundária e
terciária das proteínas. Modelação por Homologia. Técnicas de modelação molecular. Interacções proteína
ligando.
• Biologia de Sistemas (Systems Biology) (MF)
Redes moleculares; bases de dados para interacções moleculares; construção de redes in silco e sua análise;
motivos característicos nas redes moleculares; detecção de módulos; integração de dados; biologia
quantitativa.
6.2.1.5. Syllabus:
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• Biostatistics
Parametric and nonparametric statistical tests ; distributions ; comparativa analysis of sequences (FAST,
BLAST)
• Introdution to Programming
R, PERL and PYHON languages
• Functional Genomics
Microarrays, moder technologies and applications ; preprocessing, normalization and quality control ;
experimental planning and design ; differential gene expression analysis ; genetic variant profiling (SNPs, CNVs)
; newgeneration sequencing
• Structural Bioinformatics
Molecular structure databanks. Structural determiation techniques. Protein secondary and tertiarty structure
prediction. Homology Modelling. Molecular Modelling techniques. Proteinligand interactions.
• Systems Biology
Molecular networks ; molecular network databases ; insilico network creation and analysis ; common motifs in
molecular networks ; module detection ; data integration ; quantitative biology
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Este curso pretendese ser uma introdução a vários aspectos da Biologia Computacional, bem como ao uso de
diversas ferramentas de software e também inciar os alunos na prática de programação. Os tópicos escolhidos
(análise de sequências, genómica funcional, bioinformática estrutural e biologia de sistemas) proporcionam
uma visão ampla do campo da Biologia Computacional. Por outro lado as linguagens de programação R e
Python são neste momento as mais usadas no desenvolvimento de aplicações de software em Biologia
Computacional. Desta forma os conteúdos programáticos possibilitam a realização dos objectivos propostos
para a unidade curricular.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course aims to be an introduction to various aspects of Computational Biology and Bioinformatics,
including an introduction to the use of a variety of software tools and the basics of programming for
bioinformatics. The chosen topics (sequence analysis, functional genomics, structural bioinformatics and
systems biology) offer a broad perspective on Bioinformatics/Computational Biology. The offered computer
languages (R, Perl and Python) are presently the top choice for the creation and development of software
applications in Bioinformatics, and as such consist of a very valuable tool for future use. Thus it seems clear
that the course content is well suited to the course objectives.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensina utilizada valoriza a demonstração interactiva e a aprendizagem através de exemplos.
Os alunos. Nas aulas teóricas os docentes recorrem à projecção de slides e e ao uso do computador para
demonstrar aspectos práticos de programação e utilização de ferramentas. Nas aulas práticas os alunos
resolvem exercícios que combinam programação e utilização de ferramentas com a análise de dados
provenientes de problemas científicos reais, ganhando assim experiência na aplicação dos conceitos em
situações práticas.
A avaliação dos alunos será feita em duas componentes, cada uma das quais valendo 50% da nota total. A
componente teórica de avaliação consiste num teste de escolha múltipla, e a componente prática na resolução
de uma série de exercícios utilizando o computador e as ferramentes bioinormáticas necessárias. A aprovação
na cadeira exige um mínimo de 9 valores em ambas as componentes.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching approach is one that emphasizes interactive demonstration and learning through exemple. In the
theoretical classes the teacher uses slide projection and interactive compute use to teach the basic theory and
to give practical examples of programming and software tool use. In the practical classes, students solve
exercises that combine practical aspects of programming and tool use with data analysis of realworld scientific
problems.
Student evaluation has two components, each worth 50% of the final grade. The theoretical component consists
of a multiple choice test, while the practical component requires solving a list of exercises using the computer
for programming and/or bioinformatics tool use. Successful completion of the course requires a minimum grade
of 9 on both components.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino empregues são perfeitamente adequadas a uma unidade curricular onde se enfatiza
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fortemente a aplicação prática dos conceitos expostos a situações reais. Através da interactividade da
exposição e do diálogo permanente com os alunos, os docentes mantém um clima activo de participação. As
actividades das aulas teóricopráticas reforçam esta atitude ao confrontar os alunos com situações reais de
aplicação dos conceitos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adopted teaching methodologies are perfectly suited to a course where strong emphasis is placed upon the
practical application of concepts to real life situations. The interactive nature of the presentations and
permanent dialogue will keep the students engaged and willing to participate. The practical classes activities will
reinforce this attitude by exposing the students to realworld situations requiring practical application of the
presented topdics.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Campbell AM, Heyer LJ “Discovering Genomics, Proteomics and Bioinformatics” (2nd Ed.) Benjamim
Cummings, 2006
2. “Structural Bioninformatics” Gu J, Bourne PE (Eds.) (2nd Ed.) WileyBlackwell, 2009
3. Zuur AF, Ieno EN, Meesters E “A Beginner's Guide to R (Use R!)” , Springer, 2009
4. Bassi S “Python for Bioinformatics”, CRC Press, 2010

Mapa X  Biologia do Osso e Cartilagem
6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia do Osso e Cartilagem
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca 2T+3TP+2TU+5S
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Paulo Jorge Travessa Gavaia  3T+2TP+3Px 2 turmas
Vincent Eric Laizé  1T+3,5P x 2 turmas
Natércia Maria Conceição  1T+3,5P x 2 turmas
P.Eckhard Witten: 8T +2TP
António Camacho: 2T+1TP
Viviana Tavares: 2 T
Joana Moreira da Silva: 2T
Tiago Silva: 2T
Convidados: 4 T
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer: (i) estrutura e composição do esqueleto ósseo e cartilagíneo, sua evolução e funções específicas
desempenhadas pelos vários constituintes; (ii) os tipos celulares associados ao osso e cartilagem, suas
funções e principais mecanismos moleculares e factores reguladores associados à formação do osso e
cartilagem e sua manutenção ao longo da vida; (iii) as principais patologias que afectam o esqueleto
relacionadas, em particular, com envelhecimento, toxicidade ambiental e mutações genéticas; (iv) modelos
biológicos mais utilizados; (v) as principais técnicas de análise da estrutura do esqueleto : histológicas,
imunohistoquímicas, hibridação in situ, expressão genética, cultura de células ósseas e de cartilagem, micro
CT, utilizadas de forma rotineira em laboratórios de investigação e diagnóstico
Saber interpretar artigos científicos nas áreas leccionadas.
Adquirir conhecimentos básicos necessários à execução de projectos científicos ou de diagnóstico nesta
área.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire knowledge about: (i) structure and composition of bone and cartilage, its evolution and specific roles
played by its various constituents; (ii) the various cell types associated with bone and cartilage tissues and their
functions as well as the major molecular mechanisms and regulatory factors associated with the formation/
maintenance of bone and cartilage; (iii) the major diseases affecting the skeleton in particular related to aging,
environmental toxicity and genetic mutations; (iv) the most used biological models; (v) the main analytical
techniques routinely used to analyze the structure of the skeleton: histological, immunohistochemical, in situ
hybridization, gene expression, culture of bone and cartilage cells, micro CT, currently used in laboratories of
research and diagnosis
Acquire knowledge to interpret scientific articles in the areas taught in the course.
Acquire basic knowledge necessary for carrying out scientific projects or diagnostic in this area
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aulas Teóricas, Teóricopráticas e Práticas focando os temas seguintes:
IEstrutura geral do osso e cartilagem
IIEvolução e adaptação do esqueleto
IIISistemas in vitro para estudos de osso e cartilagem
IVBiologia do osso e da cartilagem: formação, reparação e manutenção.
VTécnicas de análise histológica específicas de osso e cartilagem
VIGenética humana e patologias do osso e da cartilagem
VII modelos animais para patologias ósseas e de cartilagem
VIII Biomateriais e aplicações biomédicas em biologia do esqueleto
Seminários exemplificativos de temas focados nas aulas, discussão com os alunos
Análise de bibliografia específica
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical Lectures (T classes), Analysis and discussions of the concepts (TP Classes) and Laboratory
classes (Practical/P classes) focusing on the following themes:
I General structure of bone and cartilage
II Evolution and adaptation of the skeleton
III In vitro systems to study bone and cartilage
IV Biology of bone and cartilage: development, regeneration and maintenance
V Technical approaches to analyze the histology of bone and cartilage
VI Human genetics and diseases of bone and cartilage
VII Animal models for cartilage and bone diseases
VIII Biomaterials and biomedical applications in skeletal biology
Seminars focused on exemplifying the topics learned in class and discussion with students
Analysis of specific bibliography
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Através de aulas teóricas, onde os conceitos são apreendidos,e das aulas TP e praticas para discussão dos
conceitos e execução de técnicas utilizadas em biologia do osso e cartilagem, os alunos têm oportunidade de
obter uma visão geral da Biologia do osso e cartilagem incluindo as principais patologias que afectam estes
tecidos, os mecanismos moleculares envolvidos e as mutações genéticas causais identificadas para alguns
exemplos de patologias. Esta formação é cimentada no decorrer das apresentações e discussão de casos
estudo em colaboração com investigadores e médicos convidados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Through lectures, where concepts are seized, the TP and practical classes in which it is discussed the concepts
and execution of techniques currently used in biology of bone and cartilage, the students have the opportunity to
get an overview of skeletal biology including major diseases affecting the corresponding tissues, the molecular
mechanisms involved and the causative gene mutations identified for specific pathologies chosen as examples.
This learning is cemented in the course of the presentations and discussion of case studies in collaboration with
invited researchers and clinicians.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas: Teóricas/T: aprendizagem dos conceitos. Teóricopráticas/TP: Discussão dos conceitos aprendidos,
execução de exercícios. Práticas/P: Planeadas para permitir aos alunos executar técnicas básicas de
histologia e cultura de células ósseas. Seminários sobre casos estudos e utilização de modelos animais e sua
discussão no âmbito dos conceitos apreendidos na disciplina
Frequência das aulas: Teóricas são recomendadas. TP, P e Seminários obrigatórias
Avaliação: Nesta disciplina haverá um total de 20 valores possíveis, a distribuir como segue:
 Teórica: 75% (pode incluir perguntas de escolha múltipla,interpretação de textos e de figuras retiradas de
artigos científicos na área da disciplina, respostas descritivas. + Prática: 25% (pode incluir identificação e
legendagem de estruturas histológicas, conhecimentos sobre bases bioquímicas das técnicas histológicas
mais utilizadas e interpretação de figuras e tabelas com resultados de experiências práticas)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes: T: learning the concepts. TP: Discussion of concepts learned, running exercises. P: Planned to allow
students to perform basic techniques of histology and culture of bone cells. Seminars on case studies and use
of animal models and discussion about the concepts learned in the discipline
Attendance of classes: T are recommended. TP, P, and seminars are mandatory
Evaluation: In this course there will be a total of 20 possible points to be earned, distributed as follows:
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 Theoretical exam: 75% (may include multiple choice questions, interpretation of figures and texts taken from
scientific papers in the area of the discipline, questions requiring descriptive answers.
 Practical exam: 25% (may include identification and labeling of histological structures, knowledge of
biochemical bases. of the most used histological techniques and interpretation of figures and tables showing
results of practical experiences
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Disciplina leccionada por um conjunto de docentes, médicos e investigadores com competências específicas
em cada uma das áreas abordadas. É constituída por 8 módulos, alguns deles leccionados exclusivamente em
inglês. Todos os documentos de estudo são fornecidos em inglês. As aulas, mesmo as teóricas, são
leccionadas a partir de questões claras e a participação dos alunos é promovida.
Seminários proferidos por investigadores e médicos sobre temas focados nas aulas. Os estudantes são
convidados a discutir temas relevantes da disciplina, a interpretar dados e a propor alternativas às
metodologias discutidas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Course taught by a group of professors, medical doctors and researchers with specific skills in each of the
areas addressed. It consists of eight modules, most of them taught in English. All study documents are provided
in English. Lectures, even theoretical, are taught focusing in clearly stated questions and student participation is
encouraged.
Seminars delivered by researchers and clinicians focusing on topics within the scope of the classes. Students
are invited to discuss relevant issues of the discipline, to interpret data and to propose alternatives to
methodologies and strategies discussed in the research papers.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Artigos científicos relacionados com cada tema./Scientific papers related to the themes taught.
Capítulos de livros sobre Biologia do Osso e Cartilagem e respectivas patologias/Book chapters from text
books of bone and cartilage and coresponding pathologies.
Atlas histológico /Histological Atlas
Protocolos fornecidos pelos docentes para as aulas práticas /protocols for practical classes provided by the
teaching staff

Mapa X  Tecnologia de Regeneração e Reconstrução de Tecidos
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tecnologia de Regeneração e Reconstrução de Tecidos
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gabriela Araujo da Silva (T: 25; TP: 5; PL: 10; S: 5; OT: 5)
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Assegurar que os alunos estão conscientes das matérias mais relevantes relacionadas com o aliciante campo
da regeneração e engenharia de tecidos humanos nas suas diversas vertentes.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Ensure that students are aware of the most important matters related to the exciting field of regeneration and
tissue engineering human in its various forms.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• História e presente situação da regeneração e reconstrução de tecidos.Estrutura e organização de diversos
tecidos vivos.
Suportes para reconstrução de Tecidos. Selecção de materiais adequados. Métodos de Fabrico. Degradação e
propriedades mecânicas. Porosidade adequadas. Modificação superficial. Metodologias híbridas. Incorporação
de células nos suportes.
Mecanismos de sinalização da célula  célula. Interacções material – célula. Interacções proteína  superfícies.
Mobilidade celular e arquitectura de tecidos. Microambientes dos tecidos. Formação de tecidos. Regeneração
e/ou reconstrução de tecidos.
Sistemas de administração (incluindo sistemas injectáveis) e implantação. Sistemas de encapsulação para
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órgãos bioartificiais. Arquitecturas híbridas  in vivo versus in vitro. Principais aplicações da tecnologia de
reconstrução de tecidos.
Testes laboratoriais de materiais para aplicações biomédicas com diferentes arquitecturas. Estratégias de des
celularização de órgãos.
6.2.1.5. Syllabus:
History and present situation of regeneration and reconstruction of tissues. Notions of biology, chemistry,
materials and surfaces. Structure and organization of various living tissues.
Scaffolds for rebuilding tissues. Selection of appropriate materials. Manufacturing. Degradation and mechanical
properties. Adequate porosity. Surface modification. Hybrid methodologies. Incorporation of cells in the
materials.
Mechanisms of cell to cell signaling. Material – cell interactions. Protein– surface interactions. Cell motility and
tissue architecture. Microenvironments of tissues. Tissue formation. Regeneration and / or reconstruction of
tissues. Systems administration (including injectable systems). Encapsulation systems for bioartificial organs.
Hybrid architectures  in vivo versus in vitro. Main potential applications of tissue reconstruction technology.
Laboratory testing of materials for biomedical applications with different architectures. Strategies to
decellularize organs.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Promover o contacto com a vertente laboratorial da produção e avaliação das propriedades de um suporte para
regeneração e construção de tecidos para uma melhor compreensão dos fenómenos e desafios associados à
regeneração de tecidos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Promote the contact with the laboratory aspect of the production and evaluation of properties of a scaffold for
regeneration and tissue (re)building for a better understanding of the phenomena and challenges associate with
tissue regeneration strategies.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricopráticas decorrem com utilização do método expositivo e em sala de aula equipada com
projetor de slides e/ou filmes. As aulas práticas realizadas em laboratório em que os alunos aplicam os
conhecimentos adquiridos nas aulas T e TP. Nas aulas teóricopráticas fazse a aplicação dos conhecimentos
analisando e discutindo artigos científicos, e/ou os resultados de experiências. As aulas tutoriais destinamse
ao esclarecimento de dúvidas e apoio à realização de trabalhos. A avaliação é feita por apresentação e
discussão de um artigo científico da área e tem um peso de 80%. O desempenho na aulas T, TP e P tem um
peso de 20%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The practical lessons take place with use of the lecture method and classroom equipped with slide projector and
/ or movies. The laboratory conducted practical classes in which students apply the knowledge acquired in class
T and TP. In theoretical and practical classes is the application of knowledge analyzing and discussing scientific
articles , and / or the results of experiments . The tutorial lessons are intended to clarify questions and
supporting the elaboration of the final work. The evaluation is done by a presentation and discussion of a
scientific paper in the area and has a 80% weight. The performance in the classes T, P, and TP has a 20% weight.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas expositivas permitem o contacto dos alunos com os conceitos subjacentes à area de estudo, e
também a aquisição de ferramentas para análise de problemas no processo de regeneração de tecidos. Nas
aulas práticas são postos em prática esses conhecimentos para a resolução de problemas e limitações das
técnicas utilizadas em regeneração de tecidos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures allow contact of the students with the concepts underlying the study area, and also the acquisition
of tools for problem analysis in the tissue regeneration process. In practical lessons are put into practice this
knowledge to solve problems and limitations of the techniques used in tissue regeneration.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
D. L. Stocum, Regenerative Biology and Medicine
Lanza, Langer, Vacanti, Principles of Tissue Engineering, 3rd Ed.
I. V. Yannas, Tissue and Organ Regeneration in Adults
Y. Ikada, Tissue Engineering: Fundamentals and Applications
Ratner, Hoffman, Schoen, Lemons, Eds, Biomaterials Science 2nd ed.
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W.F. Smith, Principles of Materials Science and Engineering.

Mapa X  Biomateriais em Ciências Biomédicas
6.2.1.1. Unidade curricular:
Biomateriais em Ciências Biomédicas
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gabriela Araújo Silva T: 20; TP: 10; PL: 10; OT: 5
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
António José Braga Osório Salgado  S: 2,5 h
Ana Margarida Martins de Sousa  S: 2,5 h
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo desta unidade curricular é o de introduzir os alunos ao aliciante campo dos biomateriais e suas
aplicações biomédicas.
Estimular a capacidade critica e de análise de abordagens na área dos biomateriais, de modo a que os alunos
sejam capazes de propor novos materiais e aplicações.
Produzir materiais para aplicações biomédicas, identificar diferenças em termos de propriedades com base
nas aplicações.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this course is to introduce students to the exciting field of biomaterials and their biomedical
applications.
Stimulate critical capacity and analytical approaches in the area of biomaterials, so that thestudents are able to
propose new materials and applications.
Produce materials for biomedical applications, identify differences in properties based on applications.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os Biomateriais são uma área em franca expansão desde o final da 2a Guerra Mundial, e a sua aplicabilidade
estendese a todas as áreas da Medicina.História. Materiais para aplicações biomédicas.Tipos de biomateriais,
estrutura e propriedades. Exemplos.
Biomateriais degradáveis e mecanismos de degradação. Imobilização de enzimas.Biomineralização,
bioactividade e materiais biomiméticos. Compósitos em aplicações biomédicas. Cimentos ósseos.
Caracterização mecânica de e resposta biológica a materiais implantados. Avaliação da biocompatibilidade de
implantes.
Modificações superficiais e adesão celular. Adsorção de proteínas.
Libertação controlada de agentes activos. Sistemas injectáveis.
O biomaterial ideal  relação com as características funcionais e resposta a estímulos dos tecidos vivos.
Aplicações.
Segurança no laboratório, limpeza e organização laboratorial.
Preparação de soluções, esterilização de materiais e soluções.
Preparação de materiais para aplicações biomédicas.
6.2.1.5. Syllabus:
The Biomaterials are an area booming since the end of the 2nd World War and its applicability extends to all
areas of medicine.
History of biomaterials. Materials for biomedical applications.
Types of biomaterials, structure and properties. Examples.
Degradable biomaterials and degradation mechanisms. Immobilization of enzymes.
Biomineralization, biomimetic materials and bioactivity. Composites in biomedical applications. Bone cements.
Mechanical Characterization and biological response to implanted materials. Biocompatibility assessment
implants.
Surface modification and cell adhesion. Adsorption of proteins.
Controlled release of active agents. Injectable systems.
The ideal biomaterial  compared with the functional characteristics and response to stimuli of living tissue.
Applications.
Safety in the laboratory, cleaning and laboratory organization.
Preparation of solutions, sterilization of materials.
Preparation of materials for biomedical applications.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método de exposição dos conhecimentos e a necessidade da sua aplicação aquando da elaboração de um
poster científico ORIGINAL com temática subjacente à area dos biomateriais permitiu aos alunos aplicar os
conceitos teóricos no desenvolvimento de uma proposta de aplicação de biomateriais, com excelentes
resultados.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The method of transmitting knowledge and the need for its application when developing an scientific poster with
an ORIGINAL idea underlying the theme to the area of biomaterials allowed students to apply the theoretical
concepts in developing a proposal for a specific application of biomaterials with excellent results.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Avaliação por elaboração de um poster científico com temática subjacente à area dos biomateriais com peso
de 80%. Avaliação por desempenho nas aulas T, TP e P com peso de 20%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Evaluation by drafting a scientific poster with underlying theme to the area of biomaterials with a 80% weight.
Performance evaluation in classes T, TP, and P with a 20% weight.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O método de exposição teórica combinado com a avaliação por elaboração de um poster científico com
temática subjacente à area dos biomateriais permitiu aferir os conhecimentos dos alunos e a sua capacidade
crítica e aplicabilidade dos conceitos teóricos desenvolvidos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The method of theoretical exposition combined with an assessment by preparation of a scientific poster with
underlying theme to the area of biomaterials allowed to assess students' knowledge and their critical capacity
and applicability of theoretical concepts developed.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Buddy Ratner  Introduction to Biomaterials, CRC Press.

Mapa X  Introdução á Bionanotecnologia
6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução á Bionanotecnologia
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Guilherme Nuno de Passos Correia Matos Ferreira (T: 25; TP: 15; S: 5; OT: 5)
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Grenha
Henrique Gomes
Ana Clara Costa
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• Compreender as bases científicas e tecnológicas da Nanotecnologia/Nanobiotecnologia
• Capacidade de compreensão das aplicações da nanotecnologia às ciências biológicas.
• Capacidade de integrar e aplicar nanoestruturas com sistemas biológicos.
• Compreender o estado da arte actual da nanotecnologia e uas potenciais aplicações futuras
• Compreender as vantagens/desvantagens dos micr/nano sistemas
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
the scientific and technological basis of Nanotechnology applied to Biomedical and BioEngineering. Application
areas include: micro and nanofabrication, MEMS and NEMS, micro reactors, labonachip systems, micro total
analysis systems, carbon nanotubes, nanowires, atomic force microscopy, atomic and molecular manipulation,
nanoparticles, (nano) biosensors, and biochips.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introduction to BioMEMS, Nanotechnology and Bionanotechnology
2. Micro and nanofabrication I: Topdown approach
Silicon micro and nanofabrication including micromachining
Soft fabrication techniques
Microfluidics
Labonachip/microreactor systems
Sensors
Microactuators and biosensors
3. Characterization and detection tools
Nanocharacterization tools I Scanning probe microscopies
Nanocharacterization tools II: electron, fluorescence, optical, piezoelectric, surface plasmon resonance
4. Micro and nanofabrication II: Bottomup
Selfassembly and selforganization
Carbonbased nanostructures
Nanowires, nanoparticles and quantum dots
Biomoleculebased nanostructures: DNA and proteinbased nanostructures
5. Molecular Interactions and cell adhesion
6. Viral and polymer nanoparticles for controlled and targeted drug delivery
7. Applications examples
Seminars
6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to BioMEMS, Nanotechnology and Bionanotechnology
2. Micro and nanofabrication I: Topdown approach
Silicon micro and nanofabrication including micromachining
Soft fabrication techniques
Microfluidics
Labonachip/microreactor systems
Sensors
Microactuators and biosensors
3. Characterization and detection tools
Nanocharacterization tools I Scanning probe microscopies
Nanocharacterization tools II: electron, fluorescence, optical, piezoelectric, surface plasmon resonance
4. Micro and nanofabrication II: Bottomup
Selfassembly and selforganization
Carbonbased nanostructures
Nanowires, nanoparticles and quantum dots
Biomoleculebased nanostructures: DNA and proteinbased nanostructures
5. Molecular Interactions and cell adhesion
6. Viral and polymer nanoparticles for controlled and targeted drug delivery
7. Applications examples
Seminars
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
A disciplina está estruturada de forma a que os alunos adquiram conhecimentos introdutórios básicos para
compreenderem as aplicações da nanotecnologia a sistemas biológicos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The course is structured so that the students acquire basic introductory knowledge to understand the
applications of nanotechnology to biological systems.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas decorrem com recurso a métodos expositivos com pequenas demonstrações em salas de aula
equipadas de forma satisfatória.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes run recurring to expository methods with small demonstrations in appropriate classrooms
satisfactorily equipped.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos são transmitidos de forma interactiva com recurso a exemplos, discussão e
demonstrações. Os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos num estudo sobre uma temática relevante
que corresponde à aplicação a sistemas biológicos das nanotecnologias.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The contents are transmitted interactively using examples, discussions and demonstrations. Students apply the
knowledge in a essay covering a relevant topic corresponding to the application of nanotechnology to biological
systems.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Nanobiotechnology : Concepts, Applications and Perspectives, Christof M. Niemeyer, Chad A. Mirkin, John
Wiley & Sons, 2004.
Bionanotechnology : Lessons from Nature, David S. Goodsell, WileyLiss, 2004
Springer Handbook of Nanotechnology, Bharat Bhushan, Springer, 2004
Introduction to Nanotechnology, Charles P. Poole Jr., Frank J. Owens, Wiley, 2003
Introduction to Nanoscale Science and Technology, Edited by M. di Ventra, S. Evoy, J.R. Heflin, Jr, Springer, New
York, 2004.
Fundamentals of BioMEMS and Medical Microdevices, S.S. Saliterman, WileyInterscience, Bellingham, 2006.
A set of selected articles for examples and applications.

Mapa X  Lipidómica Aplicada
6.2.1.1. Unidade curricular:
Lipidómica Aplicada
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Martins (T: 25; TP: 5; PL: 15; OT: 5)
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A disciplina de Lipidómica Aplicada tem por objectivos o estudo qualitativo (estrutura química, funções
bioquímicas, interacções moleculares e dinâmica celular) dos lípidos em sistemas biológicos, dando ênfase
particular à estrutura, organização, dinâmica e fisiologia das membranas biológicas, numa perspectiva
integradora. Pretendese também, o estudo das bases lipídicas e membranares de algumas patologias em
humanos, abordagens de lipidómica em saúde humana, bem como aplicações terapêuticas baseadas em
fármacos encapsulados em lipossomas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course in Applied Lipidomics envisages the qualitative study (chemical structures, biochemical functions,
molecular interactions, cellular dynamics) of lipids in biological systems, emphasizing the structure,
organization, dynamics and physiology of biological membranes, with an integrative perspective. It is also
intended to study the lipidic and membranous basis of diverse human pathologies, several approaches of
lipidomics in human health, as well as therapeutic applications of encapsulated drugs in liposomes.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Lipidómica: bioquímica de lípidos e lipidómica celular;
Aplicações da lipidómica em saúde humana;
Estrutura e composição das Biomembranas;
Lípidos membranares;
Caracterização das proteínas membranares;
Assimetria transversal e lateral em membranas biológicas;
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Dinâmica membranar e interacção lípido/proteína;
Enzimologia membranar;
Interacção com membranas: adsorção e partição (exemplo: anestesia);
Propriedades electrostáticas das membranas;
Encapsulação de fármacos e libertação controlada com uso de lipossomas;
Aplicações de lipossomas em Biologia e Medicina.
6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to Lipidomics: lipid biochemistry and celular lipidomics;
Applications of Lipidomics in human health;
Structure and molecular composition of Biomembranes;
Membrane lipids;
Characterization of membrane proteins;
Transversal and lateral asymmetry in biological membranes;
Membrane dynamics and lipid/protein interaction;
Membrane enzymology;
Interactions with membranes: adsorption and partition (e.g. anesthesia);
Electrostatic properties of membranes;
Using liposomes: encapsulation of drugs and controlled release;
Applications of liposomes in biology and medicine.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos estão acordo com os objectivos de aprendizagem.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programmatic contents are in accordance with the learning objective of the discipline.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas decorrem com utilização do método expositivo e em sala de aula equipada com projetor de
slides. As aulas práticas realizadas em laboratório os alunos participam na produção e caracterização de
membranas modelo. Nas aulas práticas não laboratoriais os alunos discutem e tratam os resultados das
experiências laboratoriais. Nas aulas teóricopráticas fazse a aplicação dos conhecimentos analisando e
discutindo artigos científicos e/ou estudos. As aulas tutoriais destinamse ao esclarecimento de dúvidas e
apoio à realização de trabalhos. A nota final é atribuída por avaliação final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical classes take place using the expositive method, in a classroom equipped with datashow. The
practical classes occur in the laboratory and the students are enrolled in the production and characterization of
model membranes. The nonlaboratory practical classes are devoted to the discussion and analysis and
treatments of laboratory results. The theoreticalpractical classes are dedicated to the application of the
theoretical knowledge, discussion of papers and/or specific studies. The tutorial classes envisage the
clarification of doubts and to helping in the accomplishment of the required works for the discipline. The final
grade is resulting from a final evaluation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino estão de acordo com os objectivos de aprendizagem.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are in accordance with the learning objectives.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 C. Leray “Introduction to Lipidomics: From Bacteria to Man”, CRC Press, Boca Raton, 2013.
 W. Stillwell “An Introduction to Biological Membranes: From Bilayers to Rafts”, Elsevier/Academic Press,
Oxford, 2013.
M. Luckey “Membrane Structural Biology: With Biochemical and Biophysical Foundations”, Cambridge
University Press, 2nd Edition, New York, 2014.

Mapa X  Biologia de Células Estaminais
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia de Células Estaminais
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gustavo Tiscornia: P 10h; T 19h; TP 5h; S 5h
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Inês Maria Pombinho de Araújo
Carga letiva:
Aulas Teoricas: 2 hs
José Eduardo Marques Bragança
Aulas Teoricas: 4 hs
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Este curso visa dar aos alunos uma visão geral básica de Biologia de CélulasTronco, dando um conhecimento
atual sobre os conceitos, abordagens, mecanismos moleculares, metodologias e potencial da biologia das
células estaminais para medicina regenerativa.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to give the students a basic overview of Stem Cell Biology, giving a current knowledge of the
concepts, approaches, molecular mechanisms, methodologies and potential of stem cell biology for
regenerative medicine.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos básicos em Biologia de CélulasTronco; Células estaminais hematopoiéticas como um exemplo de
um sistema baseado homeostático das células estaminais adultas; As células estaminais neurais e o seu
potencial para o tratamento da doença de Parkinson; As célulastronco embrionárias: derivação,
caracterização, vias de sinalização, uso de engenharia genética; Célulastronco embrionárias: a base
molecular da pluripotência; Reprogramação: conceitos e técnicas; Modelagem doença usando célulastronco
pluripotentes induzidas; A diferenciação de cardiomiócitos para o destino; Naive vs células epitronco:
conceitos e mecanismos; Epigenética em pluripotência das células estaminais, diferenciação e
reprogramação; Biomateriais em biologia de célulastronco; Célulastronco Partenogenic como um modelo
para estudar imprinting; Aspectos imunológicos de célulastronco e medicina regenerativa;
6.2.1.5. Syllabus:
Basic concepts in Stem Cell Biology; Haematopoietic stem cells as an example of an adult stem cell based
homeostatic system; Neural stem cells and their potential for treating Parkinson ́
s Disease; Embryonic stem
cells: derivation, characterization, signalling pathways, use in genetic engineering; Embryonic stem cells: the
molecular basis of pluripotency; Reprograming: concepts and techniques; Disease Modeling using induced
pluripotent stem cells; Differentiation to the cardiomyocyte fate; Naive vs epistem cells: concepts and
mechanisms; Epigenetics in stem cell pluripotency, differentiation and reprogramming; Biomaterials in stem
cell biology; Partenogenic stem cells as a model to study imprinting; Immunological aspects of stem cells and
regenerative medicine;
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos curriculares são projetados para cobrir os principais temas necessários para um curso de
mestrado nível sobre célulastronco e medicina regenerativa. Conceitos fundamentais são célulastronco
embrionárias, as célulastronco adultos, suas características básicas, tanto em nível celular e molecular. Estes
conteúdos cobrir autorenovação, a potência, a diferenciação, reprogramação e métodos e abordagens pelos
quais este campo de estudo podem ser combinados com outros campos para resultar em aplicações em
medicina regenerativa.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular contents are designed to cover the main topics required for a master's level course on stem cells
and regenerative medicine. Pivotal concepts are embryonic stem cells, adults stem cells, their basic
characteristics at both the cellular and molecular levels. These contents cover selfrenewal, potency,
differentiation, reprogramming and methods and approaches by which this field of study can be combined with
other fields to result in applications in regenerative medicine.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas consistem em palestras ministradas em uma sala de aula equipada com projetor de slides e /
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ou filmes. As aulas práticas se concentrar em aspectos metodológicos da biologia das células estaminais e
medicina regenerativa e poderá incluir visitas de laboratório, aulas práticas e discussões. Aulas teórico
práticas envolvem a análise e discussão de artigos científicos e / ou os resultados de experimentos e estudos.
As aulas tutoriais são destinados a esclarecer dúvidas e apoiar os alunos em seus cursos. A avaliação baseia
se numa marca de cessão e por exame final. O exame final corresponde ao exame teórico, é um exame de
múltipla escolha, aborda todo o conteúdo do curso e tem peso de 50%. A atribuição tem um peso de 50%.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical lessons consist of lectures delivered in a classroom equipped with slide projector and / or
movies. Practical classes focus on methodological aspects of stem cell biology and regenerative medicine and
may include lab visits, practical classes and discussions. Theoreticalpractical classes involve analyzing and
discussing scientific articles and / or the results of experiments and studies. The tutorial lessons are intended to
clarify questions and support the students in their coursework. The evaluation is based on an assignment mark
and by final exam. The final exam corresponds to the theoretical exam, is a multiple choice exam, addresses all
of the course content and has 50% weight. The assignment has a weight of 50%.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nossa metodologia de ensino segue uma prática padrão para cursos universitários em nível de mestrado. Uma
base sólida é estabelecida através de uma série de palestras apoiadas por lâminas visuais e vídeos de curta
duração. A participação dos alunos durante as aulas é encorajada. Sessões práticas se concentrar em
aspectos metodológicos. Sessão teóricoprática envolvem artigo leitura e discussão dos resultados científicos,
integrando os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas e aulas práticas.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Our teaching methodology follows standard practice for university courses at the master's level. A firm
foundation is established through a series of lectures supported by visual slides and short videos. Participation
by the students during the lectures is encouraged. Practical sessions focus on methodological aspects.
Theoreticalpractical session involve article reading and discussion of scientific results, integrating knowledge
gained in theoretical classes and practical classes.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Evidence for neurogenesis in the adult mammalian substantia nigra,
Ming Zhao, Stefan Momma, Kioumars Delfani, Marie Carle , Robert M. Cassidy, Clas B. Johansson, Hjalmar
Brismar, Oleg Shupliakov, Jonas Frise , and Ann Marie Janson PNAS 2003 vol. 100 no. 13 7925–7930
A clonogenic common myeloid progenitor that gives rise to all myeloid lineages;Koichi Akashi2, David Traver,
Toshihiro Miyamoto & Irving L. Weissman
NATURE | VOL 404 | 9 MARCH 2000
Highfrequency offtarget mutagenesis induced by CRISPRCas nucleases in human cells; Yanfang Fu, Jennifer
A Foden, Cyd Khayter, Morgan L Maeder, Deepak Reyon, J Keith Joung & Jeffry D Sander 2013;
Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult Human Fibroblasts, by Defined Factors; Kazutoshi Takahashi,
Koji Tanabe, Mari Ohnuki, Megumi Narita, Tomoko Ichisaka, Kiichiro Tomoda, and Shinya Yamanaka Cell 131,
861–872, 2007

Mapa X  Mecanismos de Doença / Mechanisms of Disease
6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecanismos de Doença / Mechanisms of Disease
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca (T: 20; TP: 15; S: 10; OT: 5)
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
As doenças crónicas são muitas vezes refractárias à terapêutica e resultam em danos nos tecidos que têm um
impacto negativo na qualidade de vida do paciente. Os avanços na medicina regenerativa têm permitido antever
ou desenvolver novas estratégias a aplicar ao tratamento de muitas doenças para as quais este não estava
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disponível anteriormente ou tinha reduzido sucesso. Neste contexto e com o objectivo de identificar novos
alvos terapêuticos adequados a cada tratamento, é essencial compreender os mecanismos moleculares
envolvidos no desenvolvimento das patologias. Esta unidade curricular irá fornecer conhecimento actualizado
sobre os mecanismos básicos de um conjunto de doenças para as quais uma estratégia de regeneração foi
aplicada ou está a ser desenvolvidos, tais como diabetes, doenças cardíacas, ósseas, neuronais ou oculares,
proporcionando aos alunos uma visão global dos mecanismos envolvidos e das abordagens usadas para
estudálos
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Chronic diseases are often refractory to therapy and result in tissue damage that has a negative impact in the
quality of patient’s life. Advances in regenerative medicine have open new horizons aiming at treating many
diseases for which treatment was not previously available or had reduced success.
In order to develop appropriate novel strategies of treatment and identify adequate therapeutic targets it is
essential to better understand the molecular mechanisms involved in the development of the pathology. This
curricular unit will provide up to date knowledge on the basic mechanisms of those diseases for which a
regenerative strategy has been applied or is being developed, such as diabetes, cardiac, bone, retina or
neuronal diseases, thus providing the students with an overall vision of the most frequent mechanisms involved
and the approaches used to study them
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 As doenças crónicas como alvos da medicina regenerativa
2. Mecanismos moleculares e celulares associados ao desenvolvimento da doença; alvos terapêuticos;
estratégias de tratamento e factores que limitam o sucesso do tratamento; novas abordagens e factores
limitantes.
3. Exemplos de doenças cujo tratamento através de terapias de regeneração é promissor ou já em curso:
3.1 Doenças neuronais (Parkinson)
3.2 Doenças cardíacas
3.3 Doenças ósseas
3.4 Doenças oculares: retinopatias
3.5 Diabetes
4 Modelos in vitro e in vivo urilizados, sua contribuição para desvendar/compreender os mecanismos
envolvidos no desenvolvimento e progressão da doença.
4. Apresentação e discussão de casosestudo
5. Seminários sobre temas relacionados com a disciplina
6.2.1.5. Syllabus:
1 Chronic diseases as targets for regenerative medicine
2. Molecular and cellular mechanisms of disease development; Therapeutic targets; strategies of treatment;
factors limiting the success of treatment; novel approaches and limiting factors.
3. Examples of promising diseases as target for tissue regeneration:
3.1 Neuronal disease (Parkinson)
3.2 Cardiac diseases
3.3 Bone diseases
3.4 Ocular diseases: retinopathies
3.5 Diabetes.
4 In vitro and in vivo models used and their contribution to unveil/understand the mechanisms involved in the
development and progression of disease.
4. Presentation and discussion of case studies
5. Seminars on topics related to the discipline
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Os conteúdos programáticos da disciplina de Mecanismos de Doença foram elaborados de modo a permitir ao
aluno adquirir os conhecimentos teóricos assim como capacidades de raciocínio e argumentação e ainda de
análise de dados e de artigos científicos adequados ao que se pretende obter como objectivos da disciplina.
Tendo em conta o número reduzido de alunos (entre 10 e 20), a organização das aulas integra a participação
directa dos alunos na aprendizagem o que contribui para uma melhor compreensão por parte destes dos
conceitos a apreender motivando igualmente a discussão e o sentido crítico dos alunos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus content of Mechanisms of Disease is designed to enable students to acquire theoretical
knowledge, as well as skills of reasoning and argumentation and analysis of data and of scientific articles
covering the objectives of the discipline. Given the small number of students (10 to 20), the organization of
classes includes the direct involvement of students in the learning process which contributes to a better
understanding of the concepts while encouraging discussion and promoting the critical sense of the students.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas TP: Aprendizagem de conceitos, baseado em livros recomendados e em ARTIGOS CIENTÍFICOS Incluem
uma participação directa dos alunos que devem ter um papel activo na sua aprendizagem, nomeadamente
através da apresentação, analise e discussão de casos clínicos exemplificativos (aulas obrigatórias)
Seminários: Participação em seminários leccionados por investigadores convidados, sobre temas específicos
relacionados com a disciplina. Contribuem para um melhor conhecimento do estado da arte nos temas focados
nas diferentes apresentações (obrigatórios)
Avaliação: Exame Teórico (45%) + apresentações orais e discussões (40%) + relatório escrito (máximo 2
páginas ) (15%)
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
TP classes: Concept learning, based on a recommended books and scientific articles . They include a direct
participation of students who should have an active role in the learning process, particularly through the
presentation, review and discussion of case studies focusing on the themes of the course (mandatory)
Seminars: Participation in seminars presented by invited researchers focusing on specific issues related to the
discipline (mandatory)
Assessment: Written examination ( 45%) + oral presentations and discussions (40%) + a written report
(maximum 2 pages) (15%)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino utilizadas são baseadas numa interacção continuada com os alunos, leccionadas a
uma única turma composta por 10 a 20 alunos máximo, o que permite um contacto mais personalizado com
cada aluno, e uma interacção continuada com os alunos ao longo das aulas, que devem desempenhar um papel
activo no seu processo de aprendizagem, nomeadamente através da análise e discussão de casos estudo
exemplificativos dos conteúdos programáticos que formam a bases da disciplina.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods used are based on continuous interaction with students, taught to a single class
consisting of 1020 students, which allows a more personalized contact with each student , and a continue
interaction with the students during the lessons. Classes are designed to incorporate the continued participation
of students, who must play an active role in the learning process, in particular through analysis and discussion
of case studies illustrative of the themes that constitute the core of this course.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 Genetics: analysis of genes and genomes 2012. D L. Hartl, Maryellen Ruvolo , 8th edition
 An Integrated Encyclopedia of DNA Elements in the Human Genome. The ENCODE Project Consortium. (2012)
Nature. 489(7414): 57–74.
 Genes and Disease (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22183/?depth=10). National Center for
Biotechnology Information (US)
 Muscle : fundamental biology and mechanisms of disease 2012 Joseph A Hill; Eric N Olson Elsevier/Academic
Press
 Heart regeneration: stem cells and beyond 2012 Felix B Engel. World Scientific Pub. Co.
 Wnt signaling in development and disease: molecular mechanisms and biological functions. 2014 Stefan
Hoppler; Randall T Moon. Wiley Blackwell
 Selected research articles

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
A adequação de metodologia e didática para os resultados de aprendizagem é, em geral, aceitável para todas
as Unidades Curriculares tomadas individualmente; no entanto, o currículo pode se beneficiar de uma maior
coerência entre unidades curriculares em termos de ambos os paramenters.
6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The suitability of methodology and didactics to the learning outcomes is in general acceptable for all Curricular
Units taken individually; however, the curriculum could benefit from greater consistency between Curricular
Units in terms of both these paramenters.
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS.
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Cada professor pede feedback dos alunos sobre o tempo aproximado gasto estudando e em atribuições;
ocassional atribuições são feitas em sala de aula durante horas de contacto, permitindo uma estimativa do
tempo que os alunos precisam para completar tarefas específicas. Isto, junto com a participação dos alunos em
sala de aula permite medir o nível académico geral de cada grupo, de forma que podem ser feitos ajustamentos
necessários em cargas de trabalho. Além disso, a Direcção pede feedback diretamente dos alunos.
.
6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS.
Each professor asks for feedback from students regarding the approximate time spent studying and on
assignments; ocassional assignments are done in class during contact hours, allowing an estimation of the time
students need to complete specific assignments. This, along with student participation in class allows gauging
the general academic level of each group so that necessary adjustment in workloads can be made. In addition,
the Direction asks for feedback directly from the students.
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular.
As avaliações são particularmente adaptados para alcançar esse objetivo. Em breve, os alunos são testados
especificamente sobre os objectivos que foram estabelecidos para garantir que eles alcançálos a aprender.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes.
Assesments are particularly tailored to achieve that goal. In brief, the students are tested specifically on
learning objectives that have been set to ensure that they achieve them.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas.
Isso varia entre Unidades Curriculares dependendo do seu conteúdo e métodos de ensino e estilo particular de
ensino de cada instrutor dado ou Professor. A participação dos alunos é incentivada ativamente na sala de aula
para obtener perguntas para obter respostas fundamentadas, apresentação de seminários e discussão.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
This varies between Curricular Units depending on their content and teaching methods and particular teaching
style of each given instructor or Professor. Student participation is actively encouraged in the classroom
thorugh questions designed to elicit reasoned responses, presentation of seminars and discussion.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

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

Antepenúltimo ano / Two
before the last year
6

Penúltimo ano / One
before the last year
16

Último ano /
Last year
6

3

7

6

3

9

0

0

0

0

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 respetivas unidades
curriculares.
Área científica: Ciências Biomédicas, com uma taxa de aprovação de 84,48%
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Área científica: Ciências Biológicas, com uma taxa de aprovação de 87,50%
Área científica: Biologia/Bioquímica, com uma taxa de aprovação de 85,71%
Área científica: Física, com uma taxa de aprovação de 85,71%
Taxa de aprovação global de 71,82%
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units.
Research field: Biomedical Sciences , with a pass rate of 84.48 %
Research field: Biological Sciences , with a pass rate of 87.50%
Research field: Biology / Biochemistry , with a pass rate of 85.71%
Research field: Physics, with a pass rate of 85.71%
Overall pass rate of 71.82 %
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de
melhoria do mesmo.
Os resultados da monitorização do sucesso escolar são analisados pela direção de curso e no caso de haver
um padrão fora do normal numa disciplina o docente responsável é
contactado pela direção e as causas e consequências são analisadas numa tentativa de melhorar o
funcionamento da UC.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
The results of academic success monitoring are analyzed by the course direction and in case there is a pattern
out of the ordinary in a given discipline. the Professor responsible is contacted by the direction and the causes
and consequences are analyzed in an attempt to improve the functioning of the discipline.

7.1.4. Empregabilidade.
7.1.4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos /
0
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained
0
employment in other areas of activity
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates
0
that obtained employment until one year after graduating

7.2. Resultados das atividades 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 respetiva classificação (quando aplicável).
Nossos alunos geralmente fazem suas dissertações em laboratórios pertencentes a dois importantes centros
de pesquisa na Universidade fo Algarve: Centro fazê Ciências do Mar (CCMAR) com uma marca de "excelente"
(CCMar@ualg.pt) eo Centro de Biomédica Reseach, com uma marca de "muito bom" (cbmr@ualg.pt); os dois
títulos foram obtidos na última rodada de avaliação pela Fundação de Ciencia y Tecnologia em 2014. Outros
centros de investigação que colaboram com o nosso departamento e receber os alunos são
CNCB (Centro de Neurociências e Biologia Celular, Universidade de Coimbra);
Imed (Instituto de Pesquisa de Medicamentos da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa); IGC
(Instituto Gulbenkian de Ciência); IHMTUNL (Instituto de Higiene e Medicina Tropical); CEDOC UNL (Doenças
Crônicas Centro de Pesquisa, Universidade Nova de Lisboa); IMMUL (Instituto de Medicina Molecular
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if
applicable).
Our students generally do their dissertations in laboratories belonging to two major research centres at the
University fo Algarve: Centro do Ciencias do Mar (CCMAR) with a mark of ‘excellent’ (CCMar@ualg.pt) and the
Centre for Biomedical Reseach, with a mark of ‘very good’ (cbmr@ualg.pt); both qualifications were obtained in
the latest round of assessment by Fundacao de Ciencia y Tecnologia in 2014. Other research centres which
collaborate with our department and receive students are
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CNCB (Centre of NeuroSciences and Cell Biology, Universidad de Coimbra);
IMed (Research Institute for Medicines, Faculty of Pharmacy, University of Lisbon); IGC (Instituto Gulbenkian de
Ciência); IHMTUNL(Instituto de Higiene e Medicina Tropical); CEDOC UNL (Chronic Diseases Research
Center, Nova University of Lisboa); IMMUL (Instituto de Medicina Molecular
7.2.2. Maparesumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais
com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos.
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientificpublication/formId/616250f8d3ffe2dd7b96562a3d979b46
7.2.3. Maparesumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/otherscientificpublication/formId/616250f8d3ffe2dd7b96562a3d979b46
7.2.4. Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.
7.2.4  Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.
Os membros da equipa da licenciatura de 2014/2015 participaram nos seguintes projectos:
Projetos europeus: 12
Projetos FCT e/ou FEDER: 35
Nº Prémios obtidos: 15
Nosso programa de estudos biomédicos treina os alunos que podem, eventualmente, passam a maior
formação de nível na medicina, campos de pesquisa ou técnicos científicos, e, como tal, irá certamente
contribuir para o desenvolvimento económico e social da nossa sociedade.
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
7.2.4  Real Impact of scientific, technological and artistic activities in the valuation and economic development.
Members of the 2014/2015 bachelor team participated in the following projects:
European projects: 12
FCT projects and / or ERDF: 35
No. Awards obtained: 15
Our study program trains biomedical students who may eventually go on to higher level training in medicine,
scientific research or technical fields, and as such will surely contribute to economic and social development of
our society.
7.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
Quando os nossos alunos se juntar a um laboratório para fazer o seu trabalho Dissertação Tese, seu trabalho é
geralmente parte de grandes projetos científicos que envolvem financiamento e colaborações com outros
grupos de pesquisa científica ou médica, tanto em Portugal como no estrangeiro, dependendo fundos
disponíveis nacional ou internacional.Os docentes do DCBM colaboram actualmente com outras equipas de
investigação sediadas nos principais centros de investigação na area das Ciências Biomedicas em Portugal,
incluindo IGC, IMM, IMed, Cedoc, I3S, 3Bs, IHMT) e com centros de investigação/Universidades internacionais
(ex: Cambridge and Oxford,UK; Universidade da California, USA; Harvard, USA, Univ Paris VI, Paris V, France;
Max Planck, Alemanha; Univ de Bergen, Noruega; Univ de Gottenborg, Suécia; entre outras).
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
When our students join a lab to do their job Dissertation Thesis, their work is usually part of major scientific
projects involving funding and collaborations with other scientific or medical research groups, both in Portugal
and abroad, depending on funds available national or internacional.Os DCBM of teachers currently collaborating
with other research teams based in major research centers in biomedical science in Portugal, including IGC,
IMM, Imed, Cedoc, i3s, 3Bs, IHMT) and research centers / international universities (eg Cambridge and Oxford,
UK; University of California, USA, Harvard, USA, University Paris VI, Paris V, France; Max Planck, Germany;
University of Bergen, Norway; University of Gottenborg, Sweden, among others) .
7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
No âmbito do desenvolvimento e promoção das actividades de investigação os Centros incentivam os seus
membros a aumentar o número de artigos e outras publicações científicas, publicar na medida do possivel em
revistas do quartil 1 e de open access, e contribuir para a concretização dos objectivos estratégicos do Centro
de Investigação onde se integram.
O sucesso destes objetivos de investigação é avaliado através da medição da qualidade, quantidade e
importância: quantidade e tipos de financiamento da investigação; número de apresentações em conferências,
capítulos de livros, publicações de livros; número de publicações; nº de citações e número de áreas científicas
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no ISI web of Science. E ainda pela participação em formação (numero de estudantes dos vários níveis de
formação, numero de teses) e disseminação da investigação
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
In the development and promotion of research activities the centers encourage its members to increase the
number of articles and other scientific publications, published as far as possible in magazines quartile 1 and
open access, and contribute to the achievement of strategic objectives the Research Centre where it belongs.
The success of these research objectives is assessed by measuring quality, quantity and importance: quantity
and types of research funding; number of presentations at conferences, book chapters, book publications;
number of publications; number of citations and number of scientific areas in the ISI Web of Science. And yet for
attendance at training (number of students from various levels of training, number of theses) and dissemination
of research

7.3. Outros Resultados
Perguntas 7.3.1 a 7.3.3
7.3.1. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos.
Em termos de desenvolvimento tecnológico, os nossos alunos trabalhos experimentais e às vezes pode não
resultar em avanços tecnológicos e patentes.
Os professores estão envolvidos em atividades de divulgação, seja em escolas, palestras e eventos diversos.
Essas atividades são promovidas pela UALG, as unidades orgânicas e os centros de investigação através de
várias estratégias, incluindo o dia Abra a equipe UALG, eventos de divulgação promovida pelos professores
como a semana do cérebro, o Lablo projeto, e cursos de verão, o internacional noite dos investigadores, etc.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific
area(s) of the study programme.
In terms of technological development, our students experimental work can and sometimes does result in
technological developments and patents.
Teachers are involved in outreach activities, whether in schools, lectures and various events. These activities
are promoted by UALG, the organic units and the research centers through various strategies including the day
Open the UALG team, dissemination events promoted by the teachers as the week of the brain, the project Lab
it, and courses summer, the international night of researchers, etc.
7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a
ação cultural, desportiva e artística.
Nº de colaborações com as empresas: 5
Nº de colaborações com outras organizações e Administração Pública: 12
Nº de colaborações com escolas e CCV: 24
Estudantes, ocasionalmente, participar de atividades de extensão do seu laboratório atribuído, por exemplo, às
vezes, receber visitantes em esforços de divulgação científica ou cultural especialmente organizados.
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities.
No. collaboration with companies: 5
No collaboration with other organizations and Public Administration: 12
Number of collaborations with schools and CCV: 24
Students occasionally participate in their assigned laboratory’s extension activites, for example, sometimes
hosting visitors in specially organized scientific or cultural dissemination efforts.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a Instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado.
Adequados, mas estamos trabalhando para melhorar. Atualmente, a informação é fornecida principalmente
através de brochuras University, a Universidade do Algarve site, o site da DCBM e folhetos. Esforços estão
sendo feitos para ampliar as informações circulatinof do nosso programa e para melhorar a qualidade do nosso
website design e conteúdo.
7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education
given to students.
Adequate, but we are working to improve. Currently, information is mainly provided through University
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brochures, the University of Algarve website, the DCBM website and fliers. Efforts are being made to broaden
the circulatinof information of our program and to improve the quality of our website design and content.

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study
programme
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs
(in)
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs
(out)
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out)

0
0
0
0
0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
O currículo abrange uma ampla gama de temas diversos e múltiplos temas. Sua estrutura flexível com várias
disciplinas optativas permite que os alunos a adaptar o currículo para seus interesses particulares.
8.1.1. Strengths
The curriculum covers a broad range of diverse topics and multiple themes. Its flexible structure with multiple
optional courses allows students to tailor a curriculum to their particular interests.
8.1.2. Pontos fracos
A mesma amplitude descrita como uma força inerentemente implica uma certa falta de profundidade e foco que
concluímos é uma fraqueza do currículo. Há também um défice em termos da estrutura do currículo, que é
insuficientemente articulada. Sua estrutura e conteúdo parecem servir as necessidades da nossa população
estudantil menos do que esperado inicialmente. Além disso, o currículo, na sua forma actual, não é bastante
coerente com a visão estratégica da DCBM, que tem evoluído nos últimos anos. E fraqueza adicional é a falta de
laboratórios de ensino para o programa de Mestrado dentro DCBM, devido ao espaço insuficiente e laboratório.
De igual modo, o DCBM é escassez de pessoal e, portanto, a falta de especialização em determinadas áreas
requer convidando professores ou investigadores com a experiência necessária de fora da Universidade, que é
logisticamente trabalhoso e também problemático, novamente devido à falta de fundos.
8.1.2. Weaknesses
The same breadth described as a strength inherently implies a certain lack of depth and focus which we have
concluded is a weakness of the curriculum. There is also a deficit in terms of the structure of the curriculum,
which is insufficiently articulated. Its structure and contents seem to serve the needs of our student population
less than originally hoped. In addition, the curriculum, in its current form, is not quite coherent with the strategic
vision of DCBM, which has evolved in recent years. And additional weakness is the lack of teaching laboratories
for the Master’s program within DCBM, due to insufficient and laboratory space. Equally, the DCBM is
understaffed and therefore, the lack of expertise in certain areas requires inviting professors or researcher with
the necessary expertise from outside the University, which is logistically laborious and also problematic, again
due to lack of funds.
8.1.3. Oportunidades
A amplitude do programa permitiu múltiplas oportunidades para a formação do aluno e desenvolvimento tese
na UAlg ou em outras instituições, em Portugal ou no estrangeiro.
8.1.3. Opportunities
The breadth of the program allowed multiple opportunities for student education and thesis development at UAlg
or on other institutions in Portugal or abroad.
8.1.4. Constrangimentos
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Uma ameaça clara é financeira: falta de financiamento para a mobilidade dos estudantes fora do programa
Erasmus e insuficiência de fundos para certas actividades práticos ou cobrindo os custos de convidar
professores visitantes / pesquisadores para ensinar e enriquecer o currículo.
8.1.4. Threats
A clear threat is financial: lack of funding for student mobility outside the Erasmus program and insufficient
funds for certain pratical activities or covering the costs of inviting visiting professors/researchers to teach and
enrich curriculum.

9. Proposta de ações de melhoria
9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Propomonos a introduzir modificações para o curso em termos de sua estrutura curricular e como os
conteúdos são distribuídos entre Unidades Curriculares, buscando reduzir a amplitude andincrease a
profundidade e concentrarse na área dos mecanismos da doença e da medicina regenerativa.
9.1.1. Improvement measure
We propose to introduce modification to the course in terms of its curricular structure and how the contents are
distributed between Curricular Units, seeking to reduce the breadth andincrease the depth and focus on the
area of mechanisms of disease and regenerative medicine.
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Esperamos implementar o curso e começar a ensinar com alta prioridade, com o objetivo de abrir no ano
lectivo de 2017/2018.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
We hope to implement the course and begin teaching with high priority, aiming to open in academic year
2017/2018.
9.1.3. Indicadores de implementação
Aprovação do currículo reformulado pelo Conselho Científico da DCBM, seguido de avaliação por A3ES; se e
quando aprovado, a ser implementado dentro DCBM.
9.1.3. Implementation indicators
Approval of the restructured curriculum by the Scientific Council of DCBM, followed by assessment by A3ES; if
and when approved, to be implemented within DCBM.

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
A proposta é a reorganizar o conteúdo do currículo em 13 unidades curriculares obrigatórias (sem unidades
curriculares opcionais). O currículo reestruturado como um todo está focado em mecanismos moleculares da
doença e medicina regenerativa.
10.1.1. Synthesis of the intended changes
The proposal is to reorganize the contents of the curriculum into 13 mandatory curricular units (no optional
curricular units). The restructured curriculum as a whole is focused on molecular mechanisms of disease and
regenerative medicine.
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10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)
Mapa NA
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Biomédicas
10.1.2.1. Study programme:
Biomedical Sciences
10.1.2.2. Grau:
Mestre
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure
Área Científica / Scientific Area
Biomedical Sciences
Biology & Biochemistry
Computational Science
Dissertação/Thesis
(4 Items)

Sigla / Acronym
CBM
BB
CS
DM

ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS
42
15
3
60
120

ECTS Optativos / Optional ECTS*
0
0
0
0
0

10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII  NA  1º ano / 1º year
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Biomédicas
10.2.1. Study programme:
Biomedical Sciences
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 1º year
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1º semestre / 1º semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
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Unidades Curriculares /
Curricular Units
Divisão celular e proliferação / Cell
Division &Proliferation
Biologia do desenvolvimento /
Developmental Biology
Sinalização celular / Cell Signalling
Células estaminais e medicina
regenerativa / Stem cells &
Regenerative Medicine
Mecanismos de doença /
Mechanisms of Disease
Técnicas laboratoriais 1 /Lab
Techiques 1
(6 Items)
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Área Científica / Duração /
Scientific Area Duration (2)
(1)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Observações
Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS /
Observations
(5)

CBM

Semestre/Semester 168

20T+10TP+15P+5S 6



BB

Semestre/Semester 84

15T+10TP

3



CBM

Semestre/Semester 168

20T+10TP+10P+5S 6



CBM

Semestre/Semester 168

20T+10TP+10P+6S 6



CBM

Semestre/Semester 84

25TP+5S

3



BB

Semestre/Semester 168

5T+40P

6



Mapa XII  NA  1º ano / 1º year
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Biomédicas
10.2.1. Study programme:
Biomedical Sciences
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 1º year
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2º semestre / 2º semester

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

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

Transições celulares e engenharia de
tecidos / Cellular Transitions & Tissue
Engineering

CBM

Métodos científicos / Scientific Methods

CBM

Biologia computacional / Computational
Biology
Terapia génica e celular / Gene & Cell
Therapy
Bioética / Bioethics
Técnicas laboratoriais 2 / Lab Techiques
2
(6 Items)

CS
CBM
CBM
BB

Semestre /
168
Semester
Semestre /
Semester
Semestre /
Semester
Semestre /
Semester
Semestre /
Semester
Semestre /
Semester

25T+10TP+10P

6



168

45TP

6



84

30 TP

3



168

25T+15TP+6S

6



84

10T+14TP

3



168

5T+40P

6
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Mapa XII  NA  2º Ano / 2º Year
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Ciências Biomédicas
10.2.1. Study programme:
Biomedical Sciences
10.2.2. Grau:
Mestre
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
NA
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
NA
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 2º Year
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2º Ano / 2º Year

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

Área Científica /
Duração /
Horas Trabalho /
Scientific Area (1) Duration (2) Working Hours (3)

Projeto de Tese Laboratorial /
DM
Thesis Laboratory Project
(1 Item)

Ano / Year

1680

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

Observações /
ECTS Observations
(5)

1680

60



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)
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Mapa XIV  Divisão e proliferação celular
10.4.1.1. Unidade curricular:
Divisão e proliferação celular
10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Álvaro Augusto Marques Tavares, 50 hs
10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretendese que os alunos adquiram um conhecimento detalhado das bases moleculares dos mecanismos da
divisão e proliferação celulares. Pretendese ainda que aprendam como estes mecanismos respondem a
factores externos ou internos, acelarando ou bloqueando a proliferação celular. Finalmente, pretendese que os
alunos compreendam a divisão deve processarse sem erros de modo a garantir uma progenia viável, e que
erros neste processo são geralmente conducentes à morte celular ou a células com elevadas alterações no
material genético. Finalmente, abordarseão os mecanismos de morte celular programada ou induzida, como
meio de manutenção do numero de células num organismo multicelular. Deste modo assegurase a
compreenção do controlo e execução da proliferação celular num organismo multicelular e de como falhas
podem estar na génese de células cancerosas.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students acquire detailed knowledge of the molecular basis of division and cellular
mechanisms proliferation. The aim is also to learn how these mechanisms respond to external or internal
factors, acelerating or blocking cell proliferation. Finally, it is intended that students understand the division
must take place without errors so as to ensure a viable progeny, and that errors in the process generally lead to
cell death or to cells with high changes in the genetic material. We will address the mechanisms of programmed
or induced cell death, as a means of maintaining the number of cells in a multicellular organism. This ensures to
comprehension of the control and execution of cell proliferation in a multicellular organism and failures may be
in the genesis of cancer cells.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
CONTROLO DA PROLIFERAÇÃO E DO NUMERO DE CÉLULAS: Ciclo celular; Controlo intracelular do ciclo
celular; Controlo extracelular do ciclo celular; Crescimento e tamanho celular e a sua coordenação com a
divisão celular; Morte celular programada (Apoptose) e a sua coordenação com o ciclo celular.
A MECÂNICA DA DIVISÃO CELULAR: A replicação do DNA – Fase S. Mitose, meiose e citocinese. Checkpoints
e correcção de erros na divisão celular.
PERDA DO CONTROLE DA PROLIFERAÇÃO: Mecanismos de fuga ao controlo da proliferação; erros na divisão
celular que podem originar aneuploidia e instabilidade genética; As bases genéticas do cancro; Mutações
Oncogenicas em proteínas promotoras de crescimento; Mutações causadoras de perda de controlos inibidores
do crescimento e de controlos do ciclo celular.

10.4.1.5. Syllabus:
PROLIFERATION OF CONTROL AND CELL NUMBER: Cell cycle; Intracellular cellcycle control; Extracellular
cellcycle control; Cell growth and size and their coordination with cell division; Programmed cell death
(apoptosis) and their coordination with the cell cycle.
MECHANICS OF CELL DIVISION: DNA replication  phase S. Mitosis, meiosis and cytokinesis. Checkpoints and
correction of errors in cell division.
LOSS OF PROLIFERATION OF CONTROL: Trail mechanisms to control proliferation; errors in cell division which
can lead to genetic instability, and aneuploidy; The genetic basis of cancer; Oncogenic mutations in growth
promoting proteins; Mutations that cause loss of growth control and inhibitors of cell cycle controls.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
O cancro é fundamentalmente uma doença de proliferação anormal de células, visto que células cancerosas
multiplicamse quando e onde não devem. Isto implica uma fuga da proliferação celular aos limites normais
impostas pelo ambiente do tecido. De modo a obterse uma compreenção da biologia básica do cancro é
necessária a compreenção dos mecanismos de proliferação celular e da manutenção do numero de células. O
programa cobre o ensino dos mecanismos do ciclo de divisão celular e das moléculas envolvidas no controlo
do mesmo. Apresentarseão proteínas capazes de induzir ou de reprimir a proliferação celular, bem como as
mutações mais frequentes que nos genes correspondentes. Serão estudados em detalhe os mecanismos
proprios da divisão celular, a mitose e a meiose, responsáveis pela divisão celular própriamente dita.
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Finalmente, abordarseão os mecanismos de morte celular programada ou induzida, como meio de
manutenção do numero de células num organismo multicelular ou de eliminação de
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Cancer is fundamentally a disease of abnormal proliferation of cells, since cancer cells proliferate when and
where they should not. This implies an escape from cell proliferation to normal limits imposed by the tissue
environment.
In order to obtain a comprehension of the basic biology of cancer is necessary the comprehension of the
mechanisms of cell proliferation and maintenance of cell number. The program covers the teaching of the
mechanisms of cell division cycle and molecules involved in the control of the same. We will study proteins able
to induce or suppress cell proliferation as well as the most frequent mutations in the corresponding genes. It will
be studied in detail the mechanisms of cell division per se, mitosis and meiosis, responsible for cell division
itself. Finally, we will address the mechanisms of programmed or induced cell death, as a means of maintaining
the number of cells in a multicellular organism or removing unnecessary cells or severely disabled
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Dois terços das aulas será ocupado com a leccionação do conteudo programático, sendo disponibilizados aos
alunos todos os slides utilizados nas mesmas. O ultimo terço das aulas será dedicado à apresentação e
discussão de artigos científicos diversos, fornecidos pelo docente. As apresentações dos artigos serão
realizadas quer pelos alunos quer pelos docentes. A avaliação será feita mediante um exame final (75% da
nota) e a apresentação de um artigo (25% da nota).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Twothirds of the classes will be busy with the teaching of the programmatic content, made available to students
in the form of all slides used. The last third of the classes will be dedicated to the presentation and discussion of
various scientific articles, provided by the teacher. Presentations of the papers will be carried out both by the
students and by teachers. Evaluation will be done through a final exam (75% of grade) and the presentation of an
article (25% of grade).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas serão leccionadas por Álvaro Tavares, docente e investigador experiente do ciclo celular e da biologia
do cancro. Os artigos seleccionados para discussão serão seleccionados de modo a que cubram o conteudo
programático leccionado nas aulas. A apresentação e discussão dos artigos permitirá que os alunos revejam a
matéria leccionada nas aulas e que possam simultaneamente esclarecer duvidas e clarificar conceitos. A
apresentação e discussão de artigos permitirá ainda que os alunos adquiram experiência na leitura e
interpretação de dados contidos em artigos cientificos, para além de tomarem conhecimento das técnicas
utilizadas na obtenção dos mesmos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Classes will be taught by Álvaro Tavares, lecturer and experienced researcher of the cell cycle and cancer
biology. The articles selected for discussion will be selected so as to cover the programmatic content taught in
class. The presentation and discussion of articles will allow students to revise the subjects taught in class and
to simultaneously clarify doubts and clarify concepts. The presentation and discussion of articles will also allow
students to gain experience in reading and interpreting data contained in scientific articles, as well as become
aware of the techniques used to obtain them.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
“Molecular Biology of the Cell”  Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts,
Peter Walter. 6th edition 2014. Garland Science.
“Cell Cycle”  David Morgan. 2006. Oxford University Press.
“The Biology of Cancer” . 2nd edition  Robert A. Weinberg. 2013. Garland Science.
“Cell Cycle and Growth Control: Biomolecular Regulation and Cancer”  Gary S. Stein and Arthur B. Pardee. 2nd
Edition 2004. WileyLiss.
“Cell Cycle Deregulation in Cancer”  Greg H. Enders. 2010. Springer.

Mapa XIV  Biologia do Desenvolvimento / Developmental Biology
10.4.1.1. Unidade curricular:
Biologia do Desenvolvimento / Developmental Biology
10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Rui Gonçalo Viegas Russo Conceição Martinho, 24 hs
10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
A ser atribuído, 25 hs
10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta Unidade Curricular tem como objectivo principal fornecer uma compreensão avançada sobre os princípios
e estratégias chave utilizadas no desenvolvimento de diferentes organismos multicelulares.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to provide an advanced understanding of the key principles and strategies used in the
development of different multicellular organisms.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Diferenciação celular e morfogénese
Comunicação, sinalização e migração celular
Principais modelos de segmentação e gastrulação em Invertebrados e Vertebrados
Regulação génica do desenvolvimento e genes homeóticos
Embriogénese de Vertebrados
Soma vs. linea germinal, gametogénese
Regeneração de tecidos e envelhecimento

10.4.1.5. Syllabus:
Cell differentiation and morphogenesis
Communication, signaling and cell migration
Main models of segmentation and gastrulation in Invertebrata
Gene regulation during development
Homeotic genes
Embryogenesis in vertebrates
Soma vs. germline, gametogenesis
Tissue regeneration and aging
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
As metodologias de ensino utilizadas são adaptadas à tipologia das aulas teóricas, leccionadas a pequenos
grupos de alunos o que permite um contacto mais personalizado com cada aluno, e inclui sempre um período
em que os alunos se podem manifestar e colocar questões relevantes.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The teaching methods used are adapted to the type of lectures taught to small groups of students enabling a
more personalized contact with each student. These classes always include a period in which students can
express and ask relevant questions.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teóricas: Aprendizagem de conceitos, baseadas em livros recomendados e em artigos científicos. São
aconselhadas.
Aulas Teóricopráticas: Discussão dos pontos focados nas aulas teóricas, apresentação de casos clínicos
exemplificativos e preparação
das aulas praticas (obrigatórias).
Avaliação: Exame Teórico (12,0 valores) + Exame TeóricoPrático (8 valores).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: Learning concepts, based on recommended books and scientific articles. Classes are not mandatary
but are recommended.
Case studies: Discussion of points raised in lectures, presentation of exemplary clinical cases and preparation
of practical classes. They are mandatory.
Exams: Theoretical Examination (12.0 points) + TheoreticalPractical Exam (8 points).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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Métodos de ensino adequados, comprovado pelos resultados obtidos.
Aulas T e TPs: é fomentada a discussão de problemas reais e de casos estudos ilustrativos da matéria
leccionada com participação activa dos alunos nas apresentações dos temas e discussões.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methods adequate as shown by results obtained.
Classes T and PT: organized to foster discussion of real problems and illustrative casestudies. Taught with
active participation of students in the presentations of topics and discussions.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Gilbert, Scott F. Biologia do Desenvolvimento

Mapa XIV  Sinalizacao celular
10.4.1.1. Unidade curricular:
Sinalizacao celular
10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Wolfgang Link, 30 hs
10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
A ser atribuído, 20 hs
10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretendese que os alunos adquiram um conhecimento detalhado das bases moleculares dos mecanismos
envolvidos no controlo das respostas celulares a factores internos e externos capazes de afectar a divisão e
morte celular. Deste modo assegurase que compreendam a transdução de sinal num organismo multicelular e
como falhas nesse procesopossam estar na origem da génese de uma célula cancerosa. Em particular
procurase que aprendam mecanismos de controlo do metabolismo por actuação ao nivel genético e ao nível de
modificações póstraducionais de proteínas, discutindose como exemplos alguns processos responsáveis por
transformação celular e oncogénese, ou seja a introdução dos conceitos da biologia molecular e genética do
cancro.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that the students acquire a detailed knowledge of the molecular basis of the mechanisms involved
in the control of the cellular mechanisms of response and the internal and external factors which might affect
the cell division and death. This ensures that they understand the signal transduction mode in a multicellular
organism and how faults that process may originate a cancer cell. In particular, it seeks learning about
mechanisms that affect metabolism performance and their control at the genetic level and at the level of post
translational modifications of proteins, discussing as examples some processes responsible for cell
transformation and oncogenesis, meaning an introduction of concepts molecular biology and genetics of
cancer.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
PRINCÍPIOS BÁSICOS DE TRANSDUÇÃO DE SINAL CELULAR: Moléculas de sinalização (extra e
intracelulares); Mensageiros secundários e terciários; Receptores (de membrana e intracelulares); Ligandos;
Processamento de sinal
EXEMPLOS PARADIGMÁTICOS: Sinalização de factores de crescimento; Modificações postranslacionais e
moléculas adaptadoras; Cinases e fosfatases; Três modos de transdução de sinal
CANCRO COMO DOENÇA DE PROCESSAMENTO ABERRANTE DE SINAIS: Principais vias de sinalização em
cancro humano; Sinalização PI3K/Akt; Sinalização Ras; Sinalização Wnt; Sinalização Notch; Sinalização
Jak/Stat; Sinalização NFk ; Sinalização Hedgehog; Sinalização de Integrinas etc.
10.4.1.5. Syllabus:
SIGNAL TRANSDUCTION BASIC PRINCIPLES CELL: signaling molecules (extra and intracellular); Secondary
and tertiary messengers; Receptors (membrane and intracellular); Ligands; Signal processing.
PARADIGMATIC EXAMPLES: growth factor signaling; Posttranslational modifications adapter molecules;
Kinases and phosphatases; Three modes of signal transduction.
CANCER AS ABERRANT PROCESSING OF DISEASE SIGNS: Main signaling pathways in human cancer;
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Signaling PI3K / Akt; Ras signaling; Wnt signaling; Notch signaling; Signaling Jak / Stat; NFkB signaling;
Hedgehog signaling; Integrin signaling etc.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
As metodologias de ensino utilizadas são adaptadas à tipologia das aulas teóricas, leccionadas a pequenos
grupos de alunos o que permite um contacto mais personalizado com cada aluno, e inclui sempre um período
em que os alunos se podem manifestar e colocar questões relevantes. Estas aulas são elaboradas com o
objectivo de facultar ao aluno os conceitos teóricos que precisam para serem capazes de realizar os exercícios
teóricos e as manipulações laboratoriais e ainda perceber as aplicações práticas. Será dada particular atenção
aos conceptos such as signaling molecules Receptors and Ligands, Signal processing as the basis for the
understanding of the alteration of cellular signaling related to tumor formation and progression.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The teaching methods used are adapted to the type of lectures, taught to small groups of students which allows
a more personalized contact with each student, and always includes a period in which students may express
and put relevant questions. These classes are designed with the objective of providing the student with the
theoretical concepts they need to be able to perform theoretical exercises and laboratory manipulations and still
realize practical applications. Particular attention is given to fetuses such as signaling molecules Receptors and
Ligands, Signal processing of the basis for the understanding of the alteration of cellular signaling related to
tumor formation and progression.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Dois terços das aulas será ocupado com a leccionação do conteudo programático, sendo disponibilizados aos
alunos todos os slides utilizados nas mesmas. O ultimo terço das aulas será dedicado à apresentação e
discussão de artigos científicos diversos, fornecidos pelo docente. As apresentações dos artigos serão
realizadas quer pelos alunos quer pelos docentes. A avaliação será feita mediante um exame final (75% da
nota) e a apresentação de um artigo (25% da nota).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Twothirds of the classes will be busy with the teaching of the programmatic content, being made available to
students all slides used in them. The last third of the classes will be dedicated to the presentation and
discussion of various scientific articles, provided by the teacher. Presentations of items will be carried out
either by the students or by teachers. Evaluation will be done through a final exam (75% of grade) and the
presentation of an article (25% of grade).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As aulas serão leccionadas por Wolfgang Link, docente e investigador experiente da sinalização celular do
cancro. Os artigos seleccionados para discussão serão seleccionados de modo a que cubram o conteudo
programático leccionado nas aulas. Com a apresentação e discussão dos artigos permitirá que os alunos
revejam a matéria leccionada nas aulas e que possam simultaneamente esclarecer duvidas e clarificar
conceitos. A apresentação e discussão de artigos permitirá ainda que os alunos adquiram experiência na
leitura e interpretação de dados contidos em artigos cientificos, para além de tomarem conhecimento das
técnicas utilizdas na obtenção dos mesmos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Classes will be taught by Wolfgang Link, lecturer and experienced researcher of cell signaling cancer. The
articles selected for discussion will be selected so as to cover the programmatic content taught in class. With
presentation and discussion of articles will allow students to revise the subjects taught in class and can
simultaneously clarify doubts and clarify concepts. The presentation and discussion of articles still allow
students to gain experience in reading and interpreting data contained in scientific articles, as well as become
aware of utilizdas techniques in getting them.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
“Molecular Biology of the Cell”  Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian Lewis, Martin Raff, Keith Roberts,
Peter Walter. 5th edition 2007. Garland Science.
“The Biology of Cancer”  Robert A. Weinberg. 2006. Garland Science.
“Signal Transduction” 2nd Edition from Bastien Gomperts, Ijsbrand Kramer, Peter Tatham. 2009 2009 – Elsevier
“Cell Signaling & Molecular Targets in Cancer” Chatterjee, Malay; Kashfi, Khosrow (Eds.) 2012, Springer
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Mapa XIV  Celulas Estaminais y Medicina Regenerativa / Stem Cells and Regenerative Medicine
10.4.1.1. Unidade curricular:
Celulas Estaminais y Medicina Regenerativa / Stem Cells and Regenerative Medicine
10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gustavo Tiscornia, 32 hs
10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Jose Braganca: (4 hs)
Ines Araujo: (2 hs)
Patricia Madureira: (4 hs)
Wolfgang Link: (4 hs)
10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Este curso tem como objetivos:
Obter uma visão geral básica de biologia das células estaminais, proporcionando o conhecimento atual dos
conceitos, abordagens, mecanismos moleculares, metodologias e potencial da biologia das células estaminais
para medicina regenerativa; Compreender os mecanismos moleculares subjacentes ao estado pluripotente;
Desenvolver uma apreciação da plasticidade das células e sua capacidade de sofrer alterações fenotípicas
radicais através da diferenciação, transdiferenciação e reprogramação; A avaliar as tecnologias genéticas que
surgem e contribuir para a biologia das células estaminais e medicina regenerativa (transgênicos, nocautes,
expressão condicional, nocautes condicionais, traçando linhagem, nucleases engenharia, CRISPRCas).
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to:
Obtain a basic overview of stem cell biology, providing current knowledge of the concepts, approaches,
molecular mechanisms, methodologies and potential of stem cell biology for regenerative medicine; Understand
the molecular mechanisms underlying the pluripotent state; Develop an appreciation of the plasticity of cells
and their ability to undergo radical phenotypic changes through differentiation, transdifferentiation and
reprogramming; To review the genetic technologies that arise from and contribute to stem cell biology and
regenerative medicine (transgenics, knockouts, conditional expression, conditional knockouts, lineage tracing,
engineered nucleases, CrisprCas).
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Basic concepts in stem cell biology and regenerative medicine; bone marrow transplants; HLA matching;
immunological aspects; blood and haematopoietic stem cells of an example of an adult stem cell based
homeostatic system; potency, differentiation, stem cell niche, selfrenewal; historical perspective; early
mammalian embryonic development; Embryonic stem cells: derivation, culture characterization, signaling
pathways, use in genetic engineering; stem cell related technologies: Transgenics, knockouts, conditional
expression systems, conditional knockouts, lineage tracing, engineered nucleases, CRISPRCas system; The
Molecular Basis of pluripotency; Naive vs epistem cells: concepts and mechanisms; differentiation to the
cardiomyocyte fate; Neural Stem Cells and Their potential for treating Parkinson's Disease; Reprogramming:
concepts and techniques; Disease Modeling using induced pluripotent stem cells focusing on lysosomal storage
disease and Parkinson's disease; Epigenetics
10.4.1.5. Syllabus:
Basic concepts in stem cell biology and regenerative medicine; bone marrow transplants; HLA matching;
immunological aspects; blood and haematopoietic stem cells as an example of an adult stem cell based
homeostatic system; potency, differentiation, stem cell niche, selfrenewal; historical perspective; early
mammalian embryonic development; embryonic stem cells: derivation, culture characterization, signaling
pathways, use in genetic engineering; stem cell related technologies: transgenics, knockouts, conditional
expression systems, conditional knockouts, lineage tracing, engineered nucelases, CrisprCas system; the
molecular basis of pluripotency; Naive vs epistem cells: concepts and mechanisms; differentiation to the
cardiomyocyte fate; neural stem cells and their potential for treating Parkinson ́
s Disease; Reprograming:
concepts and techniques; Disease Modeling using induced pluripotent stem cells focusing on lysosomal storage
disease and Parkinson’s disease; Epigenetics
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Os conteúdos curriculares são projetados para cobrir os principais temas necessários para um curso de
mestrado nível sobre célulastronco e medicina regenerativa. Conceitos fundamentais são célulastronco
embrionárias, as célulastronco adultos, suas características básicas, tanto em nível celular e molecular. Estes
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conteúdos cobrir autorenovação, a potência, a diferenciação, reprogramação e métodos e abordagens pelos
quais este campo de estudo podem ser combinados com outros campos para resultar em aplicações em
medicina regenerativa. Os conceitos de biomateriais, engenharia de tecidos, terapia genética e terapia celular
são introduzidos, mas coberto em maior profundidade em temas mais tarde, como "Transitions Celulares e
Engenharia de Tecidos» ou «Gene and Cellular Terapias '.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular contents are designed to cover the main topics required for a master's level course on stem cells
and regenerative medicine. Pivotal concepts are embryonic stem cells, adults stem cells, their basic
characteristics at both the cellular and molecular levels. These contents cover selfrenewal, potency,
differentiation, reprogramming and methods and approaches by which this field of study can be combined with
other fields to result in applications in regenerative medicine. The concepts of biomaterials, tissue engineering,
gene therapy and cell therapy are introduced, but covered in greater depth in later subjects such as ‘Cell
Transitions and Tissue Engineering’ or ‘Gene and Cellular Therapies’.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas consistem em palestras ministradas em uma sala de aula equipada com projetor de slides e /
ou filmes. Cada palestra pode ser seguida por uma tarefa de casa ou por leitura recomendada a partir de livros
ou artigos científicos.
As aulas práticas se concentrar em aspectos metodológicos da biologia das células estaminais e medicina
regenerativa e poderá incluir visitas de laboratório, aulas práticas e discussões.
Aulas teóricopráticas envolvem a frequentar ou dar seminários, ou a análise e discussão de artigos científicos
e / ou os resultados de experimentos e estudos.
Aulas práticas destinamse a esclarecer dúvidas e apoiar os alunos em seus cursos.
A avaliação é baseada em um primeiro exame realizado a meio do curso (40 questões de múltipla escolha, sem
penalização) e por exame final (80 questões de múltipla escolha, nenhuma penalidade). Cada exame tem um
peso de 50% na nota final.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes consist of lectures delivered in a classroom equipped with slide projector and / or movies.
Each lecture may be followed by a homework assignment or by recommended reading from books or scientific
articles.
Practical classes focus on methodological aspects of stem cell biology and regenerative medicine and may
include lab visits, practical classes and discussions.
Theoreticalpractical classes involve attending or giving seminars, or analyzing and discussing scientific
articles and / or the results of experiments and studies.
Tutorial classes are intended to clarify questions and support the students in their coursework.
The evaluation is based on a first exam held halfway through the course (40 multiple choice questions, no
penalty) and by final exam (80 multiple choice questions, no penalty). Each exam carries a weight of 50% in the
final grade.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nossa metodologia de ensino segue uma prática padrão para cursos universitários em nível de mestrado. Uma
base sólida é estabelecida através de uma série de palestras apoiadas por lâminas visuais e vídeos de curta
duração. A participação dos alunos durante as aulas é encorajada e ativamente estimulada. As aulas práticas
se concentrar em aspectos metodológicos. Aulas teóricopráticas envolvem artigo leitura e discussão dos
resultados científicos, integrando os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas e aulas práticas.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Our teaching methodology follows standard practice for university courses at the master's level. A firm
foundation is established through a series of lectures supported by visual slides and short videos. Participation
by the students during the lectures is encouraged and actively stimulated. Practical classes focus on
methodological aspects. Theoreticalpractical classes involve article reading and discussion of scientific
results, integrating knowledge gained in theoretical classes and practical classes.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Essentials of Stem Cell BiologyEdited by Robert Lanza, John Gearhart, Brigid Hogan, and others. 548 pp.,
illustrated. San Diego, Calif., Elsevier Academic Press, 2006. ISBN: 0120884429
Pluripotent Stem Cells. Edited by Deepa Bhartiya and Nibedita Lenka, ISBN 9789535111924, 638 pages,
Publisher: InTech DOI: 10.5772/45917
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10.4.1.1. Unidade curricular:
Mecanismos de Doença / Mechanisms of Disease
10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca
10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
NA
10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
As doenças crónicas são muitas vezes refractárias à terapêutica e resultam em danos nos tecidos que têm um
impacto negativo na qualidade de vida do paciente. Os avanços na medicina regenerativa têm permitido antever
ou desenvolver novas estratégias a aplicar ao tratamento de muitas doenças para as quais este não estava
disponível anteriormente ou tinha reduzido sucesso. Neste contexto e com o objectivo de identificar novos
alvos terapêuticos adequados a cada tratamento, é essencial compreender os mecanismos moleculares
envolvidos no desenvolvimento das patologias. Esta unidade curricular irá fornecer conhecimento actualizado
sobre os mecanismos básicos de um conjunto de doenças para as quais uma estratégia de regeneração foi
aplicada ou está a ser desenvolvidos, tais como diabetes, doenças cardíacas, ósseas, neuronais ou oculares,
proporcionando aos alunos uma visão global dos mecanismos envolvidos e das abordagens usadas para
estudálos.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Chronic diseases are often refractory to therapy and result in tissue damage that has a negative impact in the
quality of patient’s life. Advances in regenerative medicine have open new horizons aiming at treating many
diseases for which treatment was not previously available or had reduced success.
In order to develop appropriate novel strategies of treatment and identify adequate therapeutic targets it is
essential to better understand the molecular mechanisms involved in the development of the pathology. This
curricular unit will provide up to date knowledge on the basic mechanisms of those diseases for which a
regenerative strategy has been applied or is being developed, such as diabetes, cardiac, bone, retina or
neuronal diseases, thus providing the students with an overall vision of the most frequent mechanisms involved
and the approaches used to study them.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1 As doenças crónicas como alvos da medicina regenerativa
2. Mecanismos moleculares e celulares associados ao desenvolvimento da doença; alvos terapêuticos;
estratégias de tratamento e factores que limitam o sucesso do tratamento; novas abordagens e factores
limitantes.
3. Exemplos de doenças cujo tratamento através de terapias de regeneração é promissor ou já em curso:
3.1 Doenças neuronais (Parkinson)
3.2 Doenças cardíacas
3.3 Doenças ósseas
3.4 Doenças oculares: retinopatias
3.5 Diabetes
4 Modelos in vitro e in vivo urilizados, sua contribuição para desvendar/compreender os mecanismos
envolvidos no desenvolvimento e progressão da doença.
4. Apresentação e discussão de casosestudo
5. Seminários sobre temas relacionados com a disciplina
10.4.1.5. Syllabus:
1 Chronic diseases as targets for regenerative medicine
2. Molecular and cellular mechanisms of disease development; Therapeutic targets; strategies of treatment;
factors limiting the success of treatment; novel approaches and limiting factors.
3. Examples of promising diseases as target for tissue regeneration:
3.1 Neuronal disease (Parkinson)
3.2 Cardiac diseases
3.3 Bone diseases
3.4 Ocular diseases: retinopathies
3.5 Diabetes.
4 In vitro and in vivo models used and their contribution to unveil/understand the mechanisms involved in the
development and progression of disease.
4. Presentation and discussion of case studies
5. Seminars on topics related to the discipline
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10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Os conteúdos programáticos da disciplina de Mecanismos de Doença foram elaborados de modo a permitir ao
aluno adquirir os conhecimentos teóricos assim como capacidades de raciocínio e argumentação e ainda de
análise de dados e de artigos científicos adequados ao que se pretende obter como objectivos da disciplina.
Tendo em conta o número reduzido de alunos (entre 10 e 20), a organização das aulas integra a participação
directa dos alunos na aprendizagem o que contribui para uma melhor compreensão por parte destes dos
conceitos a apreender motivando igualmente a discussão e o sentido crítico dos alunos.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus content of Mechanisms of Disease is designed to enable students to acquire theoretical
knowledge, as well as skills of reasoning and argumentation and analysis of data and of scientific articles
covering the objectives of the discipline. Given the small number of students (10 to 20), the organization of
classes includes the direct involvement of students in the learning process which contributes to a better
understanding of the concepts while encouraging discussion and promoting the critical sense of the students.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas TP: Aprendizagem de conceitos, baseado em livros recomendados e em ARTIGOS CIENTÍFICOS Incluem
uma participação directa dos alunos que devem ter um papel activo na sua aprendizagem, nomeadamente
através da apresentação, analise e discussão de casos clínicos exemplificativos (aulas obrigatórias)
Seminários: Participação em seminários leccionados por investigadores convidados, sobre temas específicos
relacionados com a disciplina. Contribuem para um melhor conhecimento do estado da arte nos temas focados
nas diferentes apresentações (obrigatórios)
Avaliação: Exame Teórico (45%) + apresentações orais e discussões (40%) + relatório escrito (máximo 2
páginas ) (15%).

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
TP classes: Concept learning, based on a recommended books and scientific articles . They include a direct
participation of students who should have an active role in the learning process, particularly through the
presentation, review and discussion of case studies focusing on the themes of the course (mandatory)
Seminars: Participation in seminars presented by invited researchers focusing on specific issues related to the
discipline (mandatory)
Assessment: Written examination (45%) + oral presentations and discussions (40%) + a written report
(maximum 2 pages) (15%).

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino utilizadas são baseadas numa interacção continuada com os alunos, leccionadas a
uma única turma composta por 10 a 20 alunos máximo, o que permite um contacto mais personalizado com
cada aluno, e uma interacção continuada com os alunos ao longo das aulas, que devem desempenhar um papel
activo no seu processo de aprendizagem, nomeadamente através da análise e discussão de casos estudo
exemplificativos dos conteúdos programáticos que formam a bases da disciplina.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods used are based on continuous interaction with students, taught to a single class
consisting of 1020 students, which allows a more personalized contact with each student , and a continue
interaction with the students during the lessons. Classes are designed to incorporate the continued participation
of students, who must play an active role in the learning process, in particular through analysis and discussion
of case studies illustrative of the themes that constitute the core of this course.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Genetics: analysis of genes and genomes 2009. D L. Hartl e Elizabeth W. Jones, 7ª edição, 2009
Human genetics texto books
Livros básicos de Genética Molecular e de Genética humana e Patologias (disponiveis no site do Genoma
Humano)
Artigos de investigação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=469c47bc350e1ca92a5b561e871db86e&formId=616250f8d3ffe2dd7b96562a3d979b46&l…

70/83

09/03/2016

ACEF/1516/16437 — Guião para a autoavaliação corrigido

Mapa XIV  Tecnicas Laboratoriais I / Laboratory Techniques I
10.4.1.1. Unidade curricular:
Tecnicas Laboratoriais I / Laboratory Techniques I
10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jose Braganca, 20 hs
10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
A ser atribuído, 25 hs
10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretendese que os alunos adquiram conhecimento e experiência na execução de algumas das principais
técnicas básicas utilizadas em laboratórios dedicados ao estudo de biologia molecular e celular em particular
dedicados ao estudo de cancro. Em paralelo, pretendese treinar nos alunos o pensamento científico com base
na experimentação laboratorial, incluindo o desenho e planeamento de experiências, execução experimental e
interpretação de resultados. Finalmente pretendese que os alunos compreendam as vantagens e limitações de
cada protocolo experimental.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that students acquire knowledge and experience in the execution of some of the main basic
techniques used in laboratories dedicated to molecular biology and cell study particularly dedicated to the study
of cancer. In parallel, we intend to train students in scientific thinking based on laboratory testing, including the
design and planning of experiments, experimental execution and interpretation of results. Finally it is intended
that students understand the advantages and limitations of each experimental protocol.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Aulas laboratoriais com; purificação, amplificação e manipulação de ácidos nucleicos e proteínas; Manipulação
e transformação de células em cultura; Quantificação de RNA in vitro, e análise de RNA por RTPCR. Diferença
entre linhas celulares de células primárias e imortalizadas. Efeito de agentes citotóxicos em linhas primárias e
linhas transformadas. Aplicação de métodos estatísticos à analise de resultados experimentais.
10.4.1.5. Syllabus:
Laboratory classes with; purification, amplification and manipulation of nucleic acids and proteins; Handling and
transformation of cells in culture; Quantification vitro RNA, and RNA analysis by RTPCR. Difference between
cell lines and primary, immortalized cells. Effect of cytotoxic agents in primary converted lines and lines.
Application of statistical methods to the analysis of experimental results.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Através das aulas os alunos ganharão experiência laboratorial prática, pela execução de trabalhos na bancada,
com os erros e correcções inerentes a esse trabalho, e através da interpretação dos resultados obtidos,
permitirá aos alunos. Deste modo, os alunos adquirirão uma preparação sólida na execução experimental de
projectos permitindolhes uma correcta interpretação futura quer de artigos cientificos quer de dados clinicos
resultantes de projectos industriais ou clínicos. Ganharão ainda sensibilidade às diferentes metodologias
laboratoriais, aos custos inerentes, e à escala temporal dos mesmo.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Through the classes students gain practical laboratory experience, the execution of work on the bench, with
errors and corrections inherent in this work, and through the interpretation of the results obtained, will allow
students. Thus, students will get a solid preparation in the experimental project implementation allowing them to
correct future interpretation or articles of scientific or clinical data resulting from industrial and clinical projects.
Gain further sensitivity to different laboratory methodologies, the costs involved and the timescale of the same.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão ocupadas com a execução de diferentes trabalhos experimentais, e com interpretação e
discussão dos resultados das mesmas. Cada protocolo experimental será leccionado por um docente
especialista nessa área. A avaliação será feita pelo somatório dos relatórios das aulas (50% da nota) e da
avaliação continua feita por todos os docentes intervenientes (50% da nota).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will be occupied with the performance of experimental work, and interpretation and discussion of the
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results thereof. Each experimental protocol will be taught by a faculty expert in that field. Evaluation will be done
by classes of reports of the sum (50% of grade) and the continuous assessment made by all stakeholders
teachers (50% of grade).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Uma vez que se pretende que os alunos adquiram sensibilidade ao trabalho experimental, bem como
experiência na execução do mesmo e na interpretação dos resultados, o facto das aulas serem laboratoriais,
seguidas de discussão dos resultados com os docentes permitirá que os objectivos sejam atingidos.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since it is intended that students acquire sensitivity to experimental work as well as experience in
implementation thereof and in interpreting the results, the fact that classes are laboratory, followed by
discussion of the results with teachers allow the objectives are achieved.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
“Molecular Cloning: A Laboratory Manual “ (Fourth Edition) Joe Sambrook and Michael Green (2012) Cold Spring
Habor Laboratory

Mapa XIV  Metodologia Cientifica / Scientific Method
10.4.1.1. Unidade curricular:
Metodologia Cientifica / Scientific Method
10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gustavo Tiscornia 25 hs
10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular tem como objectivo principal fornecer, através de uma forte componente teórico
prática, uma compreensão plena do método cientifico de modo a que este pode ser devidamente utilizado pelo
estudante. Esta unidade curricular tem igualmente como objectivo melhorar a capacidade de comunicação
cientifica dos estudantes de mestrado.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main aim of this teaching module (unidade curricular) is to expose the first year master students to the use
of the scientific method in problem solving. It also aims to improve their science communication skills.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Método Científico: Introdução e exemplos práticos
Método Científico: hipóteses testáveis, as suas previsões e aproximação experimental
História de Genética Molecular
A teoria celular: perspectiva histórica
Vantagens e desvantagens de modelos de trabalho: exemplos práticos
Importância de controlos positivos e negativos: exemplos práticos
Linha germinal e soma: o plasma germinal e a barreira Weismann
Perspectiva moderna sobre a segregação da linha germinal. Desenvolvimento a partir do zigoto até aos
gâmetas
Envelhecimento e imortalidade linha germinal
História de células estaminais e biologia do cancro
Linhagem germinal, células estaminais e cancro: semelhanças e diferenças na regulação da expressão génica.
10.4.1.5. Syllabus:
Scientific Method: Introduction and practical examples
Scientific Method: Testable hypotheses, their predictions, and experimental design
History of Molecular Genetics
Cell theory: historic perspective
Advantages and caveats of working models: practical examples
Importance of positive and negative controls: practical examples
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Germ line and soma: the germ plasm and the Weismann barrier
Modern perspective about germ line segregation and development: from the zygote to the gametes
Aging and germ line immortality
History of stem cell and cancer biology
Germ line, stem cells, and cancer: similarities and differences in the regulation of gene expression.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
As metodologias de ensino utilizadas são adaptadas à tipologia das aulas teóricas e teóricopráticas,
leccionadas a pequenos grupos de alunos o que permite um contacto mais personalizado com cada aluno, e
inclui sempre um período em que os alunos se podem manifestar e colocar questões relevantes.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The teaching methods used are adapted to the type of lectures taught to small groups of students enabling a
more personalized contact with each student. These classes always include a period in which students can
express and ask relevant questions.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teóricas: Aprendizagem de conceitos, baseadas em livros recomendados e em artigos científicos.
Aulas Teóricopráticas: Discussão dos pontos focados nas aulas teóricas, apresentação e discussão de casos
exemplificativos.
Exams: Theoretical Examination (12.0 points) + TheoreticalPractical Exams (8 points)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: Learning concepts, based on recommended books and scientific articles.
Case studies: Discussion of points that were raised in lectures, presentation and discussion of exemplary
cases
Exams: Theoretical Examination (12.0 points) + TheoreticalPractical Exams (8 points).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Métodos de ensino adequados, comprovado pelos resultados obtidos.
Aulas T e TPs: é fomentada a discussão de problemas reais e de casos estudos ilustrativos da matéria
leccionada com participação activa dos alunos nas apresentações dos temas e discussões.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methods adequate as shown by results obtained.
Classes T and PT: organized to foster discussion of real problems and illustrative casestudies. Taught with
active participation of students in the presentations of topics and discussions.

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Hugh G. Gauch, Método Científico na Prática
Hugh G. Gauch, Scientific Method in Practice

Mapa XIV  Transições celulares e Engenharia de Tecidos / Cellular Transitions and Tissue Engineering
10.4.1.1. Unidade curricular:
Transições celulares e Engenharia de Tecidos / Cellular Transitions and Tissue Engineering
10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Eduardo Marques Bragança, 15 hs
10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Gustavo Tiscornia (5 hs)
Inês Araujo (5 hs)
Doentes a definir (20 hs)
10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta Unidade Curricular tem como objetivo principal fornecer conhecimentos e conceitos sobre células
estaminais e o seu uso na engenharia de tecidos para aplicações na prática medical assim como na
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investigação clinica ou fundamental. O ensino será baseando nos trabalhos pioneiros e os mais recentes
publicados nessa área.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This main aim of this Module is to provide knowledge and concepts about stem cells and their use in tissue
engineering for applications in medical practice as well as in clinical or basic research. Tutorials will be based on
the pioneering works and the latest published this area.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Estados metaestáveis das células estaminais
Sinais e pistas moleculares para orientar e coordenar a diferenciação das células estaminais
Reprogramação e transdiferenciação celular
Bioengenharia e ampliação da quantidade de células para fins terapêuticos e medicina regenerativa (incluindo
bioreatores, testes de qualidade das células produzidas, certificação GMP…)
Biomateriais e suas propriedades físicas e químicas para promover diferenciação e interações com células
estaminais ou células derivadas destas células, biocompatibilidade, uso para implantes em medicina
regenerativa
Modelos 2D e 3D, produção de “organoids”
Aplicações de tecidos e materiais na prática clinica atual e futura

10.4.1.5. Syllabus:
Metastable states of stem cells
Signalling pathways and molecular cues to guide and coordinate the differentiation of stem cells
Reprogramming and cell transdifferentiation
Bioengineering and amplification of cell numbers for therapeutic and regenerative medicine purposes (including
bio reactors, quality testing of the produced cells, GMP certification ...)
Biomaterials, their physical and chemical properties to promote differentiation as well as interactions with other
stem cells or stem cellderived cells, biocompatibility, use for implants in regenerative medicine
2D and 3D models, production of "organoids "
Woven applications and materials in current clinical practice and future
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Os conteúdos programáticos permitirão aos alunos identificar, compreender e refletir sobre conhecimentos e
conceitos sobre células estaminais e o seu uso na engenharia de tecidos para aplicações na prática medical
assim como na investigação clinica ou fundamental.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The proposed curriculum will help sudents to identify, understand and reflect about stem cells and their use in
tissue engineering for applications in medical practice as well as in clinical or basic research.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Minitestes ao longo da unidade curricular sobre a matéria lecionada (10%)
Trabalhos teóricopráticos (30%)
Exame final (60%)
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Minitests performed during the Module (10%)
Theorical/practical works (30%)
Final exam (60%)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O objectivo desta unidade curricular é simultaneamente teórico, prático e analítico, pelo que as aulas terão um
componente teórico e recurso a casos práticos assim como trabalhos de grupo, que no seu conjunto permitirão
ao aluno criar competências consideradas fundamentais nesta unidade curricular.
A discussão metodológica e ética permite estimular e desenvolver as capacidades de identificar e analisar
criticamente informação utilizada para tomadas de decisão.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The organization in theoretical classes, which include theoretical exposition and practical group activities
involving analysis and discussion of research and ethical questions allows students to acquire skills that are
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considered goals for this course.
The peerdiscussion of research methodology and ethics allows to stimulate and develop the necessary skills to
identify and critically analyze information used for decision making.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Stem Cell and Tissue Engineering  Song Li, 
Nicolas L'Heureux, 
Jennifer H. Elisseeff  2011
Stem Cells and Tissue Engineering  Mirjana Pavlovic, 
Bela Balint  2012

Mapa XIV  Biologia Computacional / Computational Biology
10.4.1.1. Unidade curricular:
Biologia Computacional / Computational Biology
10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo José Garcia de Lemos Trigueiros de Martel (15 hs)
10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
A ser atribuído (15hs)
10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretendese que o aluno adquira conhecimentos básicos no fundamento e aplicação de técnicas e ferramentas
computacionais de bioinformática à genética, biologia molecular e biologia estrutural, através da análise da
sequência e estrutura do DNA, RNA e proteínas. O aluno adquirirá conhecimentos sobre: análise biológica
estrutural; análise estatística aplicada a estudos médicos/genéticos; estudos genómicos funcionais; e análise
de sistemas e redes biológicos. Pretendese ainda introduzir o aluno a técnicas de programação utilizando a
linguagem funcional e de análise R, e as linguagens de programação PERL e PYTHON, com aplicações
concretas no domínio da bioinformática.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students will learn the basics of theory and application of computational bioinformatics techniques and tools to
the study of genetics and structural and molecular biology, through analysis of the sequences and structures of
DNA, RNA and proteins. Students will acquaint themselves with the following topics: biological structural
analysis; statistical analysis applied to medical/genetics studies; functional genomics studies; analysis of
biological networks and systems. Students will also learn the basics of programming, using the analysis
language R, and the scripting and programming PERL and PYTHON languages, with applications to reallife
bioinformatics problems.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Biostatistics
Parametric and nonparametric statistical tests; distributions ; comparative analysis of sequences (FAST,
BLAST)
Introduction to Programming
R and PYHON languages
Functional Genomics
Microarrays, modern technologies and applications; preprocessing, normalization and quality control ;
experimental planning and design ; differential gene expression analysis ; genetic variant profiling (SNPs, CNVs)
; newgeneration sequencing
Structural Bioinformatics
Molecular structure databanks. Structural determination techniques. Protein secondary and tertiary structure
prediction. Homology Modelling. Molecular Modelling techniques. Proteinligand interactions.
Systems Biology
Molecular networks; molecular network databases; insilico network creation and analysis ; common motifs in
molecular networks ; module detection ; data integration ; quantitative biology
Bioestatística
Testes estatísticos paramétricos, nãoparamétricos; distribuições; análise comparativa de
10.4.1.5. Syllabus:
Biostatistics
Parametric and nonparametric statistical tests; distributions; comparative analysis of sequences (FAST,
BLAST)
Introduction to Programming
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R and PYHON languages
Functional Genomics
Microarrays, modern technologies and applications; preprocessing, normalization and quality control;
experimental planning and design; differential expression analysis gene; genetic variant profiling (SNPs, CNVs);
newgeneration sequencing
Structural Bioinformatics
Molecular structure databanks. Structural determination techniques. Protein secondary and tertiary structure
prediction. Homology Modelling. Molecular Modelling techniques. Proteinligand interactions.
Systems Biology
Molecular networks; molecular network databases; insilico network creation and analysis; common motifs in
molecular networks; detection module; data integration; quantitative biology
Biostatistics
Parametric statistical tests, nonparametric; distributions; Comparative sequence analysis (FAST BLAST)
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Este curso pretendese ser uma introdução a vários aspectos da Biologia Computacional, bem como ao uso de
diversas ferramentas de software e também iniciar os alunos na prática de programação. Os tópicos
escolhidos (análise de sequências, genómica funcional, bioinformática estrutural e biologia de sistemas)
proporcionam uma visão ampla do campo da Biologia Computacional. Por outro lado as linguagens de
programação R e Python são neste momento as mais usadas no desenvolvimento de aplicações de software
em Biologia Computacional. Desta forma os conteúdos programáticos possibilitam a realização dos objectivos
propostos para a unidade curricular.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course aims to be an introduction to various aspects of Computational Biology and Bioinformatics,
including an introduction to the use of a variety of software tools and the basics of programming for
bioinformatics. The chosen topics (sequence analysis, functional genomics, structural bioinformatics and
systems biology) offer a broad perspective on Bioinformatics/Computational Biology. The offered computer
languages (R, Perl and Python) are presently the top choice for the creation and development of software
applications in Bioinformatics, and as such consist of a very valuable tool for future use. Thus it seems clear
that the course content is well suited to the course objectives.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensina utilizada valoriza a demonstração interactiva e a aprendizagem através de exemplos.
Os alunos. Nas aulas teóricas os docentes recorrem à projecção de slides e ao uso do computador para
demonstrar aspectos práticos de programação e utilização de ferramentas. Nas aulas práticas os alunos
resolvem exercícios que combinam programação e utilização de ferramentas com a análise de dados
provenientes de problemas científicos reais, ganhando assim experiência na aplicação dos conceitos em
situações práticas.
A avaliação dos alunos será feita em duas componentes, cada uma das quais valendo 50% da nota total. A
componente teórica de avaliação consiste num teste de escolha múltipla, e a componente prática na resolução
de uma série de exercícios utilizando o computador e as ferramentas bioinformáticas necessárias. A
aprovação na cadeira exige um mínimo de 9 valores em ambas as componentes.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching approach is one that emphasizes interactive demonstration and learning through example. In the
theoretical classes the teacher uses slide projection and interactive compute use to teach the basic theory and
to give practical examples of programming and software tool use. In the practical classes, students solve
exercises that combine practical aspects of programming and tool use with data analysis of realworld scientific
problems.
Student evaluation has two components, each worth 50% of the final grade. The theoretical component consists
of a multiple choice test, while the practical component requires solving a list of exercises using the computer
for programming and/or bioinformatics tool use. Successful completion of the course requires a minimum grade
of 9 on both components.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino empregues são perfeitamente adequadas a uma unidade curricular onde se enfatiza
fortemente a aplicação prática dos conceitos expostos a situações reais. Através da interactividade da
exposição e do diálogo permanente com os alunos, os docentes mantém um clima activo de participação. As
actividades das aulas teóricopráticas reforçam esta atitude ao confrontar os alunos com situações reais de
aplicação dos conceitos.
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10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adopted teaching methodologies are perfectly suited to a course where strong emphasis is placed upon the
practical application of concepts to real life situations. The interactive nature of the presentations and
permanent dialogue will keep the students engaged and willing to participate. The practical classes’ activities
will reinforce this attitude by exposing the students to realworld situations requiring practical application of the
presented topics.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Campbell AM, Heyer LJ “Discovering Genomics, Proteomics and Bioinformatics” (2nd Ed.) Benjamim
Cummings, 2006
2. “Structural Bioninformatics” Gu J, Bourne PE (Eds.) (2nd Ed.) WileyBlackwell, 2009
3. Zuur AF, Ieno EN, Meesters E “A Beginner's Guide to R (Use R!)” , Springer, 2009
4. Bassi S “Python for Bioinformatics”, CRC Press, 2010

Mapa XIV  Terapia Genica e Celular / Gene and Cell Therapy
10.4.1.1. Unidade curricular:
Terapia Genica e Celular / Gene and Cell Therapy
10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Gustavo Tiscornia, 32 hs
10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
A ser atribuído, 14 hs
10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Este curso tem como objetivos:
Obter uma visão geral básica de terapia genética e celular, proporcionando o conhecimento atual dos
conceitos, estratégias, metodologias e potenciais benefícios e perigos de terapias genéticas e celulares;
Fornecer uma sólida compreensão da lógica subjacente a várias abordagens de terapia genética;
Fornecer uma base sólida de conhecimento sobre a forma de entrega de genes, caule técnicas de reparo com
base biologia celular e de DNA pode ser aplicado para a célula se aproxima de terapia para doenças
candidatos; Dar aos alunos uma apreciação da evolução histórica e situação actual das estratégias de terapia
genética e celular;
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Obtain a basic overview of gene and cell therapy, providing current knowledge of the concepts, strategies,
methodologies and potential benefits and dangers of gene and cell therapies; To provide a solid understanding
of the rationale underlying various gene therapy approaches; To provide a strong foundation of knowledge on
how gene delivery, stem cell biology and DNA repair based techniques can be applied to cell therapy
approaches for candidate diseases; To give students an appreciation of the historical development and current
situation of gene and cell therapy strategies;
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
A terapia genética: passado e presente; conceitos e metodologias; vectores virais: retrovírus, adenovírus,
AAV; vectores não virais de terapia génica; métodos práticos de laboratório; terapia genética para SCID;
terapia genética para ADA; Terapias baseadas em célulastronco mesenquimais: a diferenciação vs.
imunomodulação; Terapia celular para doenças NSC (doença de Parkinson); terapia celular para a doença
cardíaca; terapia celular para doenças hematológicas: aspectos imunológicos (doença enxerto versus
hospedeiro); terapia celular para doenças dos olhos; terapia celular para diabetes; terapia celular e câncer;
terapia genética e mutagénese de inserção; pluripotencia vs. segurança; terapia de células T; edição genoma
na terapia celular.
10.4.1.5. Syllabus:
Gene therapy: past and present; concepts and methodologies; Viral vectors: retrovirus, adenovirus, AAV; non
viral gene therapy vectors; practical lab methods; gene therapy for SCID; gene therapy for ADA;
Therapies based on mesenchymal stem cells: differentiation vs. Immunomodulation; Cell therapy for NSC
disease (Parkinson’s Disease); Cell therapy for cardiac disease; Cell therapy for hematological diseases:
immunogical aspects (graft vs. host disease); Cell therapy for eye diseases; Cell therapy for diabetes; Cell
therapy and cancer; gene therapy and insertional mutagenesis; stemness vs. safety; Tcell therapy; Genome
editing in cell therapy.
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10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Os conteúdos curriculares são projetados para cobrir os principais temas necessários para um curso de
mestrado nível na terapia genética e celular. Conceitos fundamentais são a terapia genética, principais vetores
virais e não virais, principais paradigmas da terapia genética, a terapia celular para doenças candidatos
(coração, neurais, hematológicas, oftalmológicas e doenças metabólicas), aspectos de segurança da terapia
genética e celular, a terapia com células T e edição genoma. Uma visão histórica será apresentado a fim de
destacar a situação atual deste campo em movimento rápido. A ênfase será colocada em tecnologia de entrega
transgene com foco em aplicações de laboratório.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricula are designed to cover the key issues required for a master's level course in gene and cell therapy.
Fundamental concepts are gene therapy, major viral and nonviral vectors main paradigms of gene therapy, cell
therapy for candidates diseases (heart, neural, hematological, ocular and metabolic diseases), security aspects
of gene and cell therapy, therapy with T cells and genome editing. A historical overview will be presented in
order to highlight the current situation of this fastmoving field. The emphasis will be on transgene delivery
technology focusing on laboratory applications.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas consistem em palestras ministradas em uma sala de aula equipada com projetor de slides e /
ou filmes. As aulas práticas se concentrar em aspectos metodológicos da biologia das células estaminais e
medicina regenerativa e poderá incluir visitas de laboratório, aulas práticas e discussões. Aulas teórico
práticas envolvem a análise e discussão de artigos científicos e / ou os resultados de experimentos e estudos.
As aulas tutoriais são destinados a esclarecer dúvidas e apoiar os alunos em seus cursos. A avaliação é
baseada em dois exames. Os alunos irão dar um primeiro exame será meio caminho ao longo do curso (40
questões de múltipla escolha, 4 opções, nenhuma penalidade), cobrindo tópico estudado até esse ponto. Um
exame final será composto de 80 questões de múltipla escolha (4 opções, nenhuma penalidade) aborda todo o
conteúdo do curso e tem peso de 50%. A nota final será a média dos dois exames. 80% de frequência é
necessária.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical lessons consist of lectures delivered in a classroom equipped with slide projector and / or
movies. Practical classes focus on methodological aspects of stem cell biology and regenerative medicine and
may include lab visits, practical classes and discussions. Theoreticalpractical classes involve analyzing and
discussing scientific articles and / or the results of experiments and studies. The tutorial lessons are intended to
clarify questions and support the students in their coursework. The evaluation is based on two exams. The
students will take a first exam will half way throughout the course (40 multiple choice questions, 4 options, no
penalty) covering topic studied up to that point. A final exam will consist of 80 multiple choice questions (4
options, no penalty) addresses all of the course content and has 50% weight. Final grade will be the average of
both exams. 80% attendance is required.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Nossa metodologia de ensino segue uma prática padrão para cursos universitários em nível de mestrado. Uma
base sólida é estabelecida através de uma série de palestras apoiadas por lâminas visuais e vídeos de curta
duração. A participação dos alunos durante as aulas é encorajada. Sessões teóricopráticas concentrar em
aspectos metodológicos. Sessões de seminário envolvem artigo leitura e discussão dos resultados científicos,
integrando os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas e aulas práticas.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Our teaching methodology follows standard practice for university courses at the master's level. A firm
foundation is established through a series of lectures supported by visual slides and short videos. Participation
by the students during the lectures is encouraged. Theoreticalpractical sessions focus on methodological
aspects. Seminar sessions involve article reading and discussion of scientific results, integrating knowledge
gained in theoretical classes and practical classes.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Gene Therapy  Tools and Potential Applications. Edited by Francisco Martin Molina, ISBN 9789535110149,
754 pages, Publisher: InTech DOI: 10.5772/50194
Gene and Cell Therapy: Therapeutic Mechanisms and Strategies, Fourth Edition 4th Edition, Nancy Smyth
Templeton, CRC Press, ISBN10: 1466571993
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Mapa XIV  Etica / Ethics
10.4.1.1. Unidade curricular:
Etica / Ethics
10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena Cristina Gil Cardeira dos Santos Leitão (10h)
10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
A ser atribuído, 14 hs
10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após frequência desta unidade curricular, os alunos deverão ser capazes de:
1. Identificar e compreender os pricípios da Bioética;
2. Descrever o desenvolvimento da Bioética em Portugal e as principais Instituições Nacionais;
3. Compreender a ética e os seus princípios aplicados à saúde e investigação clínica;
4. Conhecer e compreender a legislação que rege os ensaios clínicos;
5. Conhecer e compreender a regulamentação da experimentação animal;
6. Compreender e debater a problemática ligada à manipulação genética, investigação com células estaminais,
clonagem e bancos biológicos;
7. Identificar questões específicas para discussão, refletir, argumentar e aplicar conceitos de Bioética;
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
After this curricular unit students must be able to:
1.Identify and understand the principles of Bioethics;
2. Describe the development of Bioethics in Portugal and the main Portuguese Institutions in this field;
3. Understand the ethical principles related to health and clinical research;
4. Understand clinical trials and their laws;
5. Understand and apply the ethical principles that guide animal research;
6. Understand and discuss the problems related to genetic modification, stem cell research, cloning and
biobanking;
7. Identify specific ethical questions and discuss them, have critical thinking and guide research within ethical
principles;
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à Bioética: Princípios e comissões.
Relação Médica: Questões éticas no início e final da vida, discussão.
Dilemas éticos na investigação biomédica, publicação e propriedade intelectual.
Ensaios clínicos: Responsabilidade individual e vulnerabilidade, consentimento informado, conflito de
interesses, conceito de risco aceitável.
Fraudes na ciência: Exemplos e discussão.
Experimentação animal:Regulamentação e diretivas, modelos animais, discussão.
Genética: Modificação, mutações, “dopping” genético, discussão.
Investigação com células estaminais e bancos biológicos: Problemas éticos e perspetivas futuras.
Clonagem: História, exemplos, discussão.
Casos e Revisão.
10.4.1.5. Syllabus:
Introduction to Bioethics : Principles and institutions.
Doctorpatient relation: Ethical issues at the beginning and end of life, discussion.
Ethical dilemmas in biomedical research, publishing and intellectual property.
Clinical trials: Individual responsibility and vulnerability, informed consent, conflict of interest, concept of
acceptable risk.
Misconduct in science: Examples and discussion.
Animal research: Regulations and directives, animal models, discussion.
Genetics: Adaptation, mutations, genetic "doping", discussion.
Steam cell research and Biobanking: Ethical problems and future perspectives.
Cloning : History, examples, discussion.
Cases and Review.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
Os conteúdos programáticos permitirão aos alunos identificar, compreender e refletir sobre os princípios éticos
e legais que devem reger a investigação clínica e biomédica. Os alunos terão igualmente a percepção da
realidade Portuguesa em termos de investigação, os casos problemáticos e desenvolvimento de ensaios
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clínicos.
Ao proporcionar aos alunos uma visão abrangente sobre Bioética e investigação, são transferidos os
conhecimentos necessários para que possam realizar actividades inovadoras de investigação e
desenvolvimento em equipas multidisciplinares, tanto em ambiente académico, como hospitalar/cuidados de
sáude primários e empresarial.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The proposed curriculum will help sudents to identify, understand and reflect about ethical and legal principles
and questions that should guide clinical and biomedical research. Students will understand the Portuguese
reality conserning research, its problems and the development of clinical trials.
Providing students with a comprehensive and global view of Bioethics and research enables them to acquire the
personal abilities and knowledge for inovative research in the academia, primary care units or hospital and in
the industry.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A componente lectiva da unidade curricular estruturase da seguinte forma: Teóricas (14 horas); Seminários
(10 horas).
A nota final é atribuída:
 pelo exame final escrito que tem perguntas de escolha múltipla e casos para desenvolvimento;
 pela nota dos seminários onde haverá discussão de temas.
 na proporção de 60% / 40%, respetivamente.
Para obter aproveitamento à unidade curricular é necessário obter nota mínima de 10 (dez) valores em 20
(vinte) no exame escrito.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The final grade is assigned by:
 The final exam that has multiplechoice questions and cases for development and argumentation;
 The grade obtained at the seminars, where ethical cases will be discussed.
 In the proportion 60 % / 40 % , respectively.
For passing this unit the student must have a minimum grade of 10 (ten) out of 20 (twenty) in the written exam.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
O objectivo desta unidade curricular é simultaneamente teórico, prático e analítico, pelo que as aulas terão um
componente teórico e recurso a casos práticos assim como trabalhos de grupo, que no seu conjunto permitirão
ao aluno criar competências consideradas fundamentais nesta unidade curricular.
A discussão metodológica e ética permite estimular e desenvolver as capacidades de identificar e analisar
criticamente informação utilizada para tomadas de decisão.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The organization in theoretical classes, which include theoretical exposition and practical group activities
involving analysis and discussion of research and ethical questions allows students to acquire skills that are
considered goals for this course.
The peerdiscussion of research methodology and ethics allows to stimulate and develop the necessary skills to
identify and critically analyze information used for decision making.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ten Have, H. A. M. J. & Gordijin, B. (2014). Handbook of global bioethics. Springer (1st ed.), Dordrecht
(Netherlands).
Esperança Pina, J. A. (2013). Ética, deontologia e direito Médico. Lidel (1a ed.), Lousã (Portugal).
Friedman L. M., Furberg, C. D. & DeMets, D. L. (2010). Fundamentals of clinical trials. Springer (4th ed.), New York
(USA).
Shamoo A. E., Resnik D. B. (2009). Responsible conduct of research. Oxford University Press, New York (USA).

Mapa XIV  Tecnicas Laboratoriais II / Laboratory Techniques II
10.4.1.1. Unidade curricular:
Tecnicas Laboratoriais II / Laboratory Techniques II
10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Raquel Gláucia Varzielas Pego de Andrade (10h )
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10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Pedro CasteloBranco (4h )
José Bragança (21h )
Gustavo Tiscornia (5h )
Rui Martinho (5h )
10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretendese que os alunos adquiram conhecimento e experiência na execução de técnicas experimentais
utilizadas em laboratórios dedicados ao estudo de biologia molecular e celular em particular dedicados ao
estudo de cancro. Em simultaneo, pretendese que os alunos aprendam a trabalhar em equipe na obtenção de
resultados comuns. Finalmente pretendese que os alunos adquiram a noção da escala de tempo necessária à
execução de um projecto científico.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended that the students acquire knowledge and experience in performing experimental techniques used
in laboratories dedicated to molecular and cell biology, namely in the study of cancer. Simultaneously, it is
intended that the students learn to work in teams to achieve common results. Finally it is intended that students
acquire a sense of the time scale needed to undertake a scientific project.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Execução de um miniprojecto laboratorial, respondendo a uma questão científica concreta com recurso a
experiências laboratoriais múltiplas.
10.4.1.5. Syllabus:
Running a minilaboratory project, responding to a specific scientific question using multiple laboratory
experiments.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
O facto de os alunos trabalharem em grupo, em que o seu trabalho depende e interfere com o de outros
permitirlheá adquirir experiência de trabalho em grupo e da noção de quão important é o grupo de trabalho
para a obtenção de resultados laboratoriais num espaço de tempo curto. Será a sua primeira experiência de
trabalho experimental, sem ser do ponto de vista de aulas práticas, em que os resultados obtidos devem ser
reprodutíveis (noção de responsabilidade face ao grupo). Em ultimo lugar, a execução de um miniprojecto
auxiliará o estudante a compreender a importância do rigor na execução de experiências sequenciais para a
obtenção de um resultado final fidedigno, dandolhe fundamentos para a execução do projecto final de
mestrado.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The fact that the students work in groups, where their work depends and interferes with the others’, will allow to
gain experience and the notion of how groupwork allows to obtain laboratory results in a short time. It will be
their first experimental work experience outside the context of practical classes, in which the results must be
reproducible (notion of responsibility within the group). Finally, the execution of a miniproject will help the
student to understand the importance of accuracy in the execution of sequential experiments to obtain a reliable
end result, providing grounds for the execution of the final Master's project.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os alunos serão divididos em grupos de trabalho para a execução de um miniprojecto. Os alunos serão
encorajados a realizarem discussões de resultados do grupo e do planeamento de experiências com
regularidade. A avaliação será feita mediante a apresentação de um relatório final (80% da nota) e a avaliação
continua feita pelo docente (20% da nota).
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students will be divided into working groups to carry out a mini project. Students will be encouraged to
undertake group meeting to discuss results and planning experiences regularly. The evaluation will be made
upon presentation of a final report (80% of grade) and continuous assessment made by the teacher (20% of
grade).
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
Uma vez que se pretende que os alunos adquiram sensibilidade ao trabalho experimental trabalhando num
grupo de investigação, bem como experiência na execução do mesmo e na interpretação dos resultados, as
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aulas consistirão da execução do miniprojecto com supervisão tutorizada.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since it is intended that students acquire sensitivity to experimental work in a research working group as well as
experience in implementation thereof and in interpreting the results, the classes will consist of the execution of
the mini project proposed with tutorized supervision.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
“Molecular Cloning: A Laboratory Manual “ (Fourth Edition) Joe Sambrook and Michael Green (2012) Cold Spring
Habor Laboratory

Mapa XIV  Dissertação Tese de Mestrado / Master’s Thesis Dissertation
10.4.1.1. Unidade curricular:
Dissertação Tese de Mestrado / Master’s Thesis Dissertation
10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Para ser designado, 1680 hs
10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Para produzir e defender uma tese de mestrado de alta qualidade.
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To produce and defend a high quality masters thesis.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
A fim de alcançar o objetivo de aprendizagem, o aluno deve realizar uma série de temas e tarefas, e também
desenvolver um conjunto específico de habilidades metodológica, experimentais e de comunicação mentais,
tais como a leitura de literatura científica, o desenvolvimento de hipóteses, projetando seu projeto, projetar
experimentos, determinar controlos apropriados, a execução de técnicas experimentais, a resolução de
problemas experimentais, analisando os resultados, o desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico,
comunicação poster do design, fazer apresentações orais e escrever uma tese ou artigo científico.
10.4.1.5. Syllabus:
In order to achieve the learning objective, the student must undertake a number of topics and tasks, and also
develop a particular set of mental methodological, experimental and communicational skills, such as reading
scientific literature, developing hypotheses, designing his project, designing experiments, determining
appropriate controls, executing experimental techniques, troubleshooting experimental problems, analyzing
results, developing critical thinking skills, design poster communications, give oral presentations and writing a
thesis or scientific manuscript.
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
O programa intensivo descrito, realizado pelo aluno com supervisão de um mentor ou conselheiro deve resultar
naturalmente na realização dos objectivos de aprendizagem da unidade.
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The intensive syllabus described, carried out by the student under close supervision by a mentor or director
should naturally result in achievement of the unit’ s learning objectives.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A essência da metodologia é um aprendizado prático, sob a orientação de um investigador experiente. Um
elemento importante do processo de dissertação será um requisito obrigatório para o estudante ot apresentar
uma proposta de projeto, escrito em estilo pedido de subvenção, devido 3 meses após o início da unidade
curricular, que deve ser sucintamente defendido perante um júri em um fórum público . Este exercício irá
garantir que o aluno pensa profundamente sobre seu projeto desde o início, começa o processo de escrita de
uma forma oportuna e deve ser passado para o aluno a continuar no programa. O estudante deve produzir uma
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tese escrita que será avaliado para assegurar que cumpre os padrões adequados de qualidade, e se assim for,
será defendida publicamente pelo candidato em uma defesa de tese pública, que será classificatória.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The essence of the methodology is a practical apprenticeship under the guidance of an experienced researcher.
An important elemnt of the dissertation process will be a mandatory requirement for the student ot present a
project proposal, written in grant application style, due 3 months after the beginning of the curricular unit, which
must be succinctly defended before a jury in a public forum. This excersize will ensure that the student thinks
deeply about his project early on, starts the writing process in a timely fashion and must be passed for the
student to continue in the program. The student must produce a written thesis that will be evaluated to ensure it
meets adequate standards of quality, and if so, will be defended publicly by the candidate in a public thesis
defense, which will be graded.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino descritos são prática comum em universidades modernas e centros de pesquisa e,
normalmente, levam o aluno a conclusão de seu trabalho.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies described are standard practice in modern universities and research centers and
normally lead the student to completion of his work.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Literatura cientifica
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