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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.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia (UAlg)

A3. Ciclo de estudos:
Biologia Molecular e Microbiana

A3. Study programme:
Molecular and Microbial Biology

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Db 1436-F/007, DR, 2s, nº 141, 24.7;Dp 16026/012, DR, 2s, nº 243, 17.12; Av 2876/2014 e Av 10700/014

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

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

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

421

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

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

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

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
20

Página 1 de 66ACEF/1415/08727 — Guião para a auto-avaliação

05-01-2015http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9c3e4145-2626-c206...



A11. Condições específicas de ingresso:
a) Os titulares do grau de licenciado (ou equivalente legal) nas áreas de Ciências da Vida, Ciências e 
Tecnologias do Ambiente, Ciências e Tecnologias da Saúde, ;b) Titulares de um grau académico superior 
estrangeiro conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do 
Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo; c) Titulares de um grau académico 
superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo 
órgão científico estatutariamente competente do estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser 
admitidos; d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como 
atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico estatutariamente 
competente do estabelecimento de ensino superior onde pretendem ser admitidos.

A11. Specific entry requirements:
a) Holders of a degree (or equivalent) in the areas of Life Sciences, Science and Technology Environment, 
Science and Health Technologies, including: Agronomy, Biology, Marine Biology, Biochemistry, 
Environmental Sciences, Biomedical Sciences, Pharmaceutical Sciences , Biological Engineering, Food 
Engineering, Biotechnology Engineering, Veterinary Medicine, Food Chemistry or other; b) Holders of a 
foreign academic degree conferred following a 1st cycle of studies organized according to the principles of 
the Bologna Process by a State acceding to this process; c) holders of a foreign academic degree that is 
recognized as meeting the objectives of a degree d) Holders of an academic, scientific or professional 
curriculum vitae that is recognized as attesting the capacity to carry out this cycle of studies.

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:
Biologia Molecular e Microbiana

A13.1. Study programme:
Molecular and Microbial Biology

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
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<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 that must be obtained before a degree is awarded

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

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Ciências médicas/medical sciences CMED 0 51

Ciências do ambiente/Environmental 
science

CAMB 0 51

Ciências biológicas/biological sciences CBIO 44 51

Ecologia aplicada/applied Ecology ECOLAPL 4 0

Qualquer Área Científica/Any Scientific 
Area 

QAC 0 21

(5 Items) 48 174

A14. Plano de estudos

Mapa II - - 1º ano, 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Molecular e Microbiana

A14.1. Study programme:
Molecular and Microbial Biology

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:
1º ano, 1º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year, 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Biologia de Eucariotas 
Unicelulares/Unicellular eukaryotes 
Biology

CBIO Semestral 112
T: 10; TP: 7,5; 
P: 15; S: 5

4

Biologia Microbiana I/Microbial 
Biology I

CBIO Semestral 168
T: 15; TP: 5; P: 
20; S: 15

6

Ecologia Microbiana/Microbial 
Ecology

ECOLAPL Semestral 112
T: 15; P:10; TC: 
7,5; S:5

4
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Estabelecimento e Manutenção de 
Culturas Celulares/Setting and 
Maintenance of Cell Cultures

CBIO Semestral 112 T: 15; TP:5; 
P:15

4

Genética Molecular de 
Procariotas/Molecular Genetics of 
Prokaryotes

CBIO Semestral 168
T: 15; TP:7,5; 
P:15; S:15

6

Opção/option 1.1 QAC Semestral 168 - 6

(6 Items)

Mapa II - - 1º ano, 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Molecular e Microbiana

A14.1. Study programme:
Molecular and Microbial Biology

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:
1º ano, 2º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year, 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Biologia Microbiana II/Microbial 
Biology II

CBIO Semestral 112
T: 15; TP: 7,5; 
P:15

4

Expressão Genética e 
Patologia/Expression Genetics 
and Pathology

CBIO Semestral 168
T: 15; TP: 7,5; 
P:15; S:15

6

Genética Molecular de 
Eucariotas/Molecular Genetics of 
Eukaryotes

CBIO Semestral 168
T: 15; TP: 7,5; 
P:15; S:15

6

Seminários em 
Metagenómica/Seminars in 
metagenomics

CBIO Semestral 112 S:30; OT:5 4

Microbiologia Clínica/Clinical 
Microbiology

CBIO Semestral 112 T: 15; P:15; S:5 4

Opção/option 1.2 QAC Semestral 168 - 6

(6 Items)

Mapa II - - 2º ano, 1º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Molecular e Microbiana
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A14.1. Study programme:
Molecular and Microbial Biology

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:
2º ano, 1º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year, 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Opções/Option 2.1 QAC Semestral 252 - 9

Plano de Dissertação e Trabalho 
Experimental/Thesis Plan and 
Experimental Work

CMED, CBIO, 
CAMB 

Semestral 168 - 6

(2 Items)

Mapa II - - 2º ano

A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Molecular e Microbiana

A14.1. Study programme:
Molecular and Microbial Biology

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:
2º ano

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

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

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Dissertação/Relatório/Thesis/Report
CMED, CBIO, 
CAMB

Anual 1260 - 45

(1 Item)

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

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

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

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

Doutora Filomena Fonseca (Diretora de curso), Doutora Leonor Cancela e Doutora Maria Leonor Faleiro

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

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

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III

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

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

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

<sem resposta>

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>
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A17.4. Orientadores cooperantes

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

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

<sem resposta>

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

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

Nome / 
Name

Instituição ou estabelecimento 
a que pertence / Institution

Categoria Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional / 
Professional Qualifications

Nº de anos de 
serviço / No of 
working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20

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

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

A20. Observações:

Secção 3 - 5.1.3 "Procura" - O n.º candidatos 1ª opção corresponde ao n.º candidatos; o n.º colocados e n.º 
colocados 1ª opção corresponde ao n.º de admitidos. 
Secção 4 - 7.1.4 "Empregabilidade" - Os valores a zero significam que não existe informação disponível

A20. Observations:

“Programme's Demand” Number of 1st option candidates represents total candidate number. Number of 
enrolled students and 1st option enrolled students represents total number of admitted candidates.
Employability " - A zero value means no information is available

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O curso de Mestrado foi elaborado para formar Biólogos Moleculares com destaque num perfil em Biologia 
Microbiana, com integração de métodos de ensino, quer teóricos quer práticos que combinam 
conhecimentos up-to-date preparando os alunos para múltiplas saídas profissionais, nomeadamente para 
o meio industrial, hospitalar, laboratórios de investigação, quer públicos quer privados. O curso promove 
a formação avançada e preparação para a frequência do 3º ciclo e impulsiona as ligações da investigação 
cientifica ao ensino em áreas de grande impacto.

1.1. Study programme's generic objectives.
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This MSc. Course in Molecular and Microbial Biology (MBMM) was created to train molecular biologists 
with a strong microbial biology component, combining teaching methodologies, both theoretical and 
practical, and constantly integrating updated knowledge. The course prepares the students for multiple 
professional choices, namely in bio-industry, hospitals and relates health care institutions and research 
laboratories both in the public and private sectors. The course promotes an advanced academic training 
and prepares the students to ingress a 3rd cycle, and at the same time privileges a close relationship 
between teaching and scientific research in areas of major impact.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
A Universidade do Algarve tem como principal missão, de acordo com os seus estatutos: i) a formação 
humanística, cultural, artística, científica, técnica e profissional; (ii) a realização de investigação científica 
de alto nível e o desenvolvimento experimental, promovendo a difusão dos seus resultados e a valorização 
social e económica do conhecimento e da inovação organizacional.

O curso de mestrado em Biologia Molecular e Microbiana permite a expansão da oferta da Universidade do 
Algarve nas áreas da Biologia Microbiana e Molecular, em conformidade com as competências já 
existentes, quer na Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), quer na Universidade do Algarve (UAlg). 
Através deste curso são reforçadas as interacções entre ensino e investigação científica em áreas de 
ponta, nas quais a UAlg tem vindo a concentrar esforços e a alcançar reconhecida competência.
O curso de MBMM promove a formação avançada e actualizada nos vários campos em que as tecnologias 
molecular e microbiana são actualmente ferramentas fundamentais. Contribui com a formação de 
profissionais capazes de executar, promover ou desenvolver técnicas moleculares de diagnóstico de 
microrganismos. 
As disciplinas de Biologia Molecular e Microbiologia são disciplinas transversais a diferentes áreas 
científicas, com aplicações em áreas diversificadas que incluem a Biologia, a Biotecnologia, as Ciências 
da Saúde, as Ciências Agrárias, as Ciências do Ambiente, as Ciências dos Alimentos, as Ciências 
Biomédicas, as Ciências Farmacêuticas e as Engenharias a elas associadas. A formação ministrada no 
mestrado de MBMM garante aos profissionais e técnicos de qualquer uma daquelas áreas uma 
especialização com uma sólida formação de base em Biologia Molecular e Microbiana. Os mestres em 
Biologia Molecular e Microbiana estão habilitados com conhecimentos e técnicas atualizadas de 
diagnóstico molecular e microbiano, com aplicações nos diferentes sectores industrial, ambiental ou 
clínico.

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

The University of Algarve (UAlg) has as its main mission, and according to its statutes, to i) provide 
humanistic, cultural, artistic, scientific, technical and professional education, ii) develop scientific research 
of excellence and promote the diffusion of its results and the social and economical valorization of 
knowledge and organizational innovation.
The MSc. Course in Molecular Biology and Microbiology (MBMM) expands UAlg’s offer in the areas of 
molecular biology and microbiology, in agreement with the expertise of the teaching staff and researchers 
at the Faculty of Sciences and technology (fct) and at UAlg as a whole. Through this course the interaction 
between the high levels of research practiced in emerging areas, for which the University of Algarve has 
been obtaining increased recognition, and the teaching activities are strongly reinforced. The MBMM 
course promotes an advanced and updated training in the different areas of knowledge and research where 
molecular and microbial technologies are fundamental tools. It contributes to the training of professionals 
capable of executing, promoting and developing molecular diagnostic techniques in the microbiology field. 
The outcomes of research in the molecular biology and microbiology are transversal to different scientific 
fields, with applications in such diverse areas as Biology, Biotechnology, Health Sciences, Plant Sciences, 
Environmental Sciences, Food Sciences, Biomedical Sciences, Pharmaceutical Sciences and the 
associated Engineering Sciences. MBMM warrants the professionals and technicians from any of those 
areas an advanced training with a solid background in molecular biology and microbiology. The MSc. 
Graduates are equipped to apply the acquired knowledge in the development of molecular and microbial 
analyses techniques and diagnostics, and work in the related industrial, environmental or health sectors.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos do mestrado de Biologia Molecular e Microbiana são divulgados através de diferentes meios, 
em particular na página da UAlg, apresentação do mestrado aos alunos em streaming, folhetos e 
brochuras. A UAlg organiza todos os anos a Semana Aberta, uma semana aberta a visitantes aos quais é 
feita a apresentação dos cursos ministrados na universidade e em que as instalações de laboratórios são 
mostradas. Participa ainda em feiras do tipo Exponor e Futurália.
Os objetivos do curso são também divulgados no sistema de informação pedagógica e avaliação (SIPA) de 
acesso livre, quer a docentes quer a estudantes.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The objectives of the MBMM are divulged through different platforms, especially through the UAlg’s 
webpage, through streaming presentations to students and also updated brochures. UAlg organizes every 
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year the “Semana Aberta”, a week open to visitors during which the courses are presented and the lab 
facilities are shown in guided tours. UAlg also participates in science fairs like Exponor and Futurália.
The objectives of the course are also available through the platform SIPA (system of pedagogic 
information and evaluation), with free access for teaching staff and students.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

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

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

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

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

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

A participação dos docentes na tomada de decisão é garantida pela sua participação no Conselho 
Científico (CC), Conselho Pedagógico (CP), Senado, Comissões de Curso (ComC), Conselhos de 
Departamentos (CD) e Comissão de Autoavaliação (CA). A participação dos alunos é garantida no CP, no 
Senado ainda na CA. A existência de Núcleo Pedagógico, afeto à Faculdade, na estrutura da Associação 
de Estudantes e o seu relacionamento com as estruturas da Faculdade (Direção, CC e CP), assegura mais 
um local de participação dos estudantes. As respostas aos inquéritos sobre as Unidades Curriculares 
(UC), lançado pela Universidade, e os inquéritos aos finalistas, lançado pela Faculdade, é outro 
mecanismo que permite a participação de professores e alunos nas decisões que afetam o processo de 
ensino/aprendizagem por via dos resultados e respetiva avaliação.

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

The involvement of teachers in the decision process is guaranteed by their participation in the Scientific 
Board (CC), the Pedagogic Board (CP), the Senate, the Course Managements (ComCs), the Department 
Boards (CD) and the Auto-evaluation Committee (CA). The involvement of the students is guaranteed by 
their seats in the CP, Senate, as well as in the CA committee. Moreover, the existence of the Pedagogic 
Nucleus affects the faculty, by the structure of the Students Association and and its relation with the 
structures of the faculty (management, CC and CP) and thus enabling one more point of involvement of the 
students. A University survey system is applied every semester to collect student and teacher opinions, on 
curricular units functioning. The Faculty also applies a survey to the graduated students, considering 
these processes as an opportunity to students and teachers to get involved in decision making.

2.2. Garantia da Qualidade
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2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
O sistema interno de garantia de qualidade da UAlg, está definido no Manual de Qualidade (MQ), e é 
coordenado por uma Comissão de Garantia da Qualidade, suportada operacionalmente pelo Gabinete de 
Avaliação e Qualidade (GAQ). Ao GAQ cabe a aplicação centralizada, aos estudantes e docentes, dos 
inquéritos sobre o ensino e a aprendizagem, por unidade curricular (UC). A ficha da UC, bem como o 
relatório do seu funcionamento, são registados no SIPA pelo responsável de UC, e avaliados pelo diretor 
de curso (DC), de departamento, CP, CC e diretor (DIR) da unidade orgânica. Na tutoria eletrónica, o 
docente disponibiliza os sumários e demais materiais de trabalho. Na FCT há uma Comissão de 
Autoavaliação, composta pelo DIR, CC, CP, Secretário e 1 estudante, com a tarefa de planear, coordenar e 
executar a autoavaliação (científica, pedagógica e serviços), apoiada por um gabinete avaliação e garantia 
interna qualidade.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
The internal quality assurance system of UAlg, is defined in the Quality Manual (MQ), and is coordinated by 
a Quality Assurance Committee, supported operationally by the Office of Evaluation and Quality (GAQ). 
The GAQ applies to students and teachers, the survey on teaching and learning, for each curricular unit 
(UC). UC's syllabus as well as the report of its functioning, are registered in SIPA by the professor UC, and 
evaluated by course Director (DC), Department head, CP, CC and Dean (DIR). On moodle platform, the 
professor registers the lectures and other work materials. FCT has a self-assessment committee, 
composed by DIR, CC, CP, Secretary and 1 student, with the task to plan, coordinate and execute the self-
assessment (pedagogical and scientific services), and supported by a Cabinet evaluation and internal 
quality assurance

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

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

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

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

O responsável de unidade curricular (UC), diretor de curso e diretor de departamento elaboram os 
relatórios na plataforma eletrónica "sistema de informação pedagógica e avaliação (SIPA). A plataforma 
tem, pré-preenchidos, os elementos que definem a UC e calcula automaticamente as estatísticas relativas 
ao desempenho dos estudantes. Cada relatório fica disponível para o agente seguinte na hierarquia. A 
Direção da Faculdade bem como o CP têm acesso a todos os relatórios no SIPA. Na plataforma eletrónica 
“Perceções do Ensino/Aprendizagem”, alunos e docentes respondem aos inquéritos ao funcionamento 
das UC’s. O questionário é idêntico para todas as UC's. A realização dos inquéritos é acompanhada por 
um conjunto de ações de sensibilização à participação. O Manual da Qualidade estabelece como os 
resultados dos inquéritos são integrados no processo de garantia da qualidade. A FCT realiza desde 
2009/2010, um inquérito aos finalistas.

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

The professor of each curricular unit (UC), course Director and Department Head, fill up electronically a 
report in the pedagogical and evaluation information system (SIPA). This platform gets the information 
from the UC and automatically calculates the statistics on the students’ performance. The report becomes 
successively available to the next hierarchy agent. The Dean and the Pedagogical Committee have access 
to all reports. Online, students and teachers answer to surveys over the functioning of UC 's. These 
questionnaire are identical for all UC 's. A campaign to promote participation is done during the survey 
period. The Quality Manual establishes how the survey results are integrated in the quality assurance 
process. The FCT performs since 2009/2010, a survey to the last year students. 

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

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de 
melhoria. 
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Semestralmente, após o funcionamento de cada UC, o professor responsável submete o relatório de 
funcionamento Sistema de Informação Pedagógica (SIPA) (http://sipa.ualg.pt). Esse relatório é analisado 
sucessivamente pela direção de curso, de departamento e direção da Faculdade, que o analisa em 
conjunto com o resultado do inquérito ao funcionamento da UC, efetuado pelo GAQ 
(https://peaad.ualg.pt/). No SIPA, foi implementado um sistema de alarme imediato para detetar situações 
de elevada taxa de reprovação, bem como incumprimento da carga letiva prevista. Estes casos são 
debatidos em reunião da direção de curso (DC) e depois da direção da faculdade com os departamentos. 
Paralelamente Conselho Pedagógico procede à avaliação dos relatórios de curso, e emite o seu parecer. 
Esta avaliação semestral permite detetar e propor melhorias no funcionamento do curso. As propostas das 
DC são transmitidas aos departamentos e submetidas ao Conselho Científico para aprovação.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
At the end of each semester, the professor submits the course report to the Educational Information 
System (SIPA) (http://sipa.ualg.pt). This report is examined successively by the Course committee (DC), 
Department head and Faculty Dean, who analyzes it, together with the outcome from the questionnaires 
about the perceptions of students and faculty on the teaching and learning processes, conducted online by 
the GAQ (https://peaad.ualg.pt/). Within SIPA it was implemented an immediate alarm system to detect 
situations of high rate of disapproval, as well as professor absence. These cases are discussed in a 
meeting of the DC, followed by Dean and Department head meeting. The pedagogical Committee also 
promotes a meeting to evaluate the semester course reports. This bi-annual evaluation is an opportunity to 
detect and propose improvements in the course functioning. All the proposals from the DC are discussed 
in the departments and submitted to the Scientific Council for approval.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
O curso foi submetido a avaliação preliminar à A3ES tendo merecido parecer positivo. Anualmente é 
efetuada uma autoavaliação ao sucesso do curso na captação de novos alunos. A decisão de abertura ou 
não de nova edição dos mestrados, baseia-se na avaliação que a faculdade faz sobre a oportunidade de 
mercado e disponibilidade de docência. O sistema de alertas implementado no SIPA, permite acompanhar 
o processo de ensino/aprendizagem, contribuindo para a avaliação contínua. Foram elaborados relatórios 
de autoavaliação da faculdade para os biénios 2008/2009-2009/2010 e 2010/2011-2011/2012, que foram 
objeto de discussão e aprovação pela Comissão de Autoavaliação. 

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
The course has undergone preliminary assessment to A3ES having deserved positive opinion. Annually a 
self-assessment analysis of course success in attracting new students is done. The decision to open or 
not of new edition of masters course, is based on the assessment that the College does about the market 
opportunity and teaching availability. The alerts system implemented in SIPA, allows us to track problems 
in the teaching/learning process, contributing to ongoing evaluation. Self-evaluation reports were prepared 
at the Faculty for the periods 2008/2009-2009/2010 and 2010/2011-2011/2012, which were subject to 
discussion and approval by the Self-assessment Commission. 

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

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

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

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

5 Anfiteatros (capacidade 120 pessoas)/ 5 Amphitheatre (capacity 120) 490

7 Salas de aulas grandes (capacidade 80)/7 Large classroom (capacity 80) 700

9 Salas de aulas médias (capacidade 40)/9 Median classroom (capacity 40) 390

4 Salas de aulas pequenas (capacidade 15)/ 4 Small classroom (capacity 15) 100

Biblioteca e salas de estudo anexas/ Library and annex studyrooms 3000

2 Salas de Aula para Informática (capacidade 20-25)/2 informatics classrooms (capacity 20-25) 105

Laboratório de Investigação– Microbiologia/ Research Laboratory in Microbiology 115

Laboratório de Investigação – Biologia Celular e Molecular/ Research Laboratory - Molecular and Celular 
Biology

78

48
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Laboratório de Investigação - Ecologia Molecular Microbiana/Research Laboratory - Molecular Microbial 
Ecology

3 Laboratórios de Aulas - Microbiologia/ 3 Laboratory for Classes - Microbiology 220

Laboratório de Aulas – Biologia Molecular e Cultura de Células/Laboratory for Classes - Molecular Biology and 
Cell Culture

123

Laboratório de Aulas - Microscopia Óptica e sala apoio/ Laboratory for Classes - Opticla microscopy and annex 
room

118

Laboratório de Aulas - Bioquímica/Laboratory for Classes - Biochemistry 84

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

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

Equipamentos e materiais / Equipment and materials
Número / 
Number

TTGGE- Temporal Temperature Gradient gel Electrophoresis apparatus 1

Aparelho de electroforese horizontal, tinas de electroforese, fontes de alimentação/Horizontal electrophoresis 9

Agitadores de vortéx/ Vortex agitator 8

Arca Congeladora -80ºC/Freezer -80ºC 2

Arca congeladora -20ºC/Freezer -20ºC 5

Armário de seguranaça para Reagentes inflamáveis e tóxicos/Segurity closet for toxic and inflamable 6

Autoclave/Autoclave 6

Balanças de precisão e analíticas/Precision and analytical scales 19

Banho Termostatizado com ou sem agitação/Thermostatic bath with or without agitation 10

Banho de recirculação e banho de ultrassons/Recirculation bath and ultrasound 4

Destilador, Bidestilador e desionizador/ destiller, bidestiller and desionizer 7

Bombas de vácuo com controlador/Vacuum pump 8

Centrífuga de bancada e com rotor "Eppendorf"/ Bench centrifuge and with "Eppendorf" rotor 7

Centrífugas de alta velocidade e refrigerada/Ultracentrifuge and refrigerated 3

Computadores/Computers for students 84

Câmara de Fluxo Laminar vertical/ Vertical LAF bench 3

Câmara de esterilização com UV/UV sterilizing camara 2

Câmara de luz UV / Uv visualising box 2

Dispositivo para fazer gelo/Ice dispenser 2

Espectrofotómetro de UV/Visível/Infrared/UV/Visible/infrared spectrophotometre 6

Espectrómetro de Infravermelho / Infrared spectrophotometer 1

LC-MS 1

Estufa de vácuo com bomba/Vacuum oven with pump 1

Estufas de secagem e de incubação com e sem CO2/Incubation and drying oven 20

Fitoclima/ Phytoclima 4

Microscópio de inversão/inverted microscopes 2

Microscópio de epifluorescência 3

Microscópio de contraste de fase 1

Microscópios fotónicos correntes/ 33

Lupas binoculares/Stereomicroscopes 51

Medidores de pH de bancada e portáteis portable ad bench pH meters 118

Transiluminador de UVs/ Uv transiluminators 2

Estação de análise de imagem em microscopia/ Microscopy image proessing station 1

Placas de aquecimento com e sem agitação /warming plates with and without agitation 35

Agitadores orbitais/ orbital agitators 3

Leitor de placas de ELISA/96 well plate spectrophotometric reader 1

Lavador de placas de ELISA / 96 well pate washer 1

Sondas portáteis de pH, condutividade, oxigénio e temperatura/Portable field probes for pH, conductivity, 
oxygen and temperature 

3

Câmara de incubação refrigerada/ refrigerated incubation chamber 1

Termocicladores 4

Amostrador asséptico para água/Asseptic water sampling device 2

garafa de van Dorn / van Dorn sampling bottles 1
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Contentores de azoto líquido/ liquid nitrogen container 2

Forno de microondas / Microwave oven 3

bloco de aquecimento / digital bloc heater 1

Câmaras digitais para microscopia/ Microscope digital cameras 2

Frigoríficos 12

hotte 20

videoprojectores / videoprojectors 23

Autocarros / buses 3

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O esforço de estabelecimento de parcerias internacionais tem visado essencialmente o 2º ano de MBMM 
para realização dos trabalhos conducentes à dissertação. Através do Programa Erasmus foi possível 
estabelecer um protocolo de Training Agreement com a Universidade de Bergen para 2014-2015. Os alunos 
são também incentivados a assistir a seminários proferidos por investigadores estrangeiros, 
especialmente no âmbito das atividades de investigação desenvolvidas pelo CCMAR, CBME e CIMA.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
The effort to establish international partnerships has been mainly focused in creating opportunities for 
students to develop their dissertation work abroad, during the 2nd year of the MSc. programme. Through 
the Erasmus Programme it was possible to establish a Training Agreement protocol with the University of 
Bergen, for 2014-2015. The students are also encouraged to attend seminars given by researchers from 
other countries, specially the ones organized within the research activities developed by CCMAR, CBME 
and CIMA.

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.

Presentemente não existem colaborações com outras instituições do ensino superior nacionais, embora 
ocorra pontualmente colaboração com outras instituições de ensino superior no âmbito da execução do 
trabalho da tese, em particular a Universidade do Minho.
As relações com o tecido empresarial e o setor público têm sido estabelecidas através dos próprios 
docentes responsáveis da UCs que promovem a interligação através da prestação de serviços e 
participação em palestras, nomeadamente em instituições de saúde.

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

At present there are no formal collaborations with other national universities involving teaching. However, 
there are informal collaborations with national universities concerning the development of research work 
for thesis presentation, namely with the Minho University.
The relationships with the public sector and private companies have been established by the teaching staff 
and researchers involved in MBMM, by promoting the visibility of the course through the provision of 
services (analytical and advisory) and the participation in seminars, namely in institutions related to health 
services.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
As colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos ocorre através da oferta das UCs 
obrigatórias a outros cursos e departamentos como opcionais. A escolha das disciplinas opcionais pelos 
alunos do mestrado de Biologia Molecular e Microbiana contempla UCs de outros ciclos de estudo quer da 
própria Faculdade, quer doutras Faculdades da UAlg.

3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
The intrainstitutional collaborations with other cycles of study occur through the offering of the mandatory 
UCs in the MBMM study plan to other courses and departments as optional UCs. In turn, the choice of 
optional UCs by the MBMM students mostly includes UCs from other cycles of study organized by the 
same faculty (fct) or other faculties or departments at UAlg.
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4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Célia Maria Brito Quintas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Célia Maria Brito Quintas

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Engenharia

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto 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 - Filomena Maria Coelho Guerra da Fonseca

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Filomena Maria Coelho Guerra 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 Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Gustavo 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.):
Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina
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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 - João Carlos Serafim Varela

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Lídia Adelina Pó Catalão Dionísio

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lídia Adelina Pó Catalão Dionísio

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 - Maria Leonor Faleiro

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

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Margarida dos Prazeres Reis

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Margarida dos Prazeres 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.):
<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 - Natercia Maria Silva Conceicao

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Natercia Maria Silva Conceicao
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente 
mencionada em A1):

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Rui Gonçalo Viegas Russo da Conceição Martinho 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Gonçalo Viegas Russo da Conceição Martinho 

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
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.):
Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

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

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Wolfgang Alexander Link

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Manuela Grazina

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
3

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

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

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

Nome / Name
Grau / 
Degree

Área científica / Scientific Area
Regime de tempo / 
Employment link

Informação/ 
Information

Célia Maria Brito 
Quintas

Doutor Engenharia Agro Industrial 100 Ficha submetida

Filomena Maria 
Coelho Guerra da 
Fonseca

Doutor Ciências Biológicas, especilidade Biologia 100 Ficha submetida

Gustavo Tiscornia Doutor Genetics 100 Ficha submetida

João Carlos Serafim 
Varela

Doutor Bioquímica e Quimica Molecular 100 Ficha submetida

Lídia Adelina Pó 
Catalão Dionísio

Doutor Ciências Biológicas, especialidade de Biologia 100 Ficha submetida

Maria Leonor Faleiro Doutor Biologia, especialidade de Microbiologia 100 Ficha submetida

Maria Leonor Quintais 
Cancela da Fonseca

Doutor Bioquímica- Ciências Biomédicas 100 Ficha submetida

Doutor Ecologia - Ecologia Microbiana 100 Ficha submetida
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Maria Margarida dos 
Prazeres Reis

Natercia Maria Silva 
Conceicao

Doutor Biologia Molecular 5 Ficha submetida

Rui Gonçalo Viegas 
Russo da Conceição 
Martinho 

Doutor Doctor of Philosophy (Estrangeiro) 100 Ficha submetida

Vincent Stéphane Eric 
Laizé

Doutor Biofisica Molecular 5 Ficha submetida

Wolfgang Alexander 
Link

Doutor Ciencias biomedicas 100 Ficha submetida

Maria Manuela 
Grazina

Doutor
Ciências Biomédicas (especialização Bioquímica e 
Genética Humana) / Biomedical Sciences 
(specialization Biochemistry and Human Genetics)

3 Ficha submetida

1013

<sem resposta>

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

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / Full time teachers: 10.1 99,7

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):

10.1 99,7

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI / 
FTE

Percentagem* / 
Percentage*

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

8.1 80

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

0 0

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

Percentagem* / 
Percentage*

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

8 79

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

0 0

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

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

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

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

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

4.2. Pessoal Não Docente 

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

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

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

Total 30

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

Total 30

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

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

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

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

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

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

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
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Género / Gender %

Masculino / Male 31

Feminino / Female 69

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 62.5

24-27 anos / 24-27 years 37.5

28 e mais anos / 28 years and more 0

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

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

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 9

2º ano curricular 7

16

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

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

2012/13 2013/14 2014/15

N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 20

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 4 21 11

N.º colocados / No. enrolled students 4 21 9

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 4 21 9

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 12 12 12

Nota média de entrada / Average entrance mark 14 13 13

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) 

O plano de estudos do Mestrado em Biologia Molecular e Microbiana não está organizado em ramos. Os 
alunos podem escolher fazer a UC Plano de Dissertação e Trabalho Experimental (6 ECTS) e a UC 
Dissertação/Relatório (45 ECTS) numa de três áreas científicas a saber: Ciências Biológicas(CBIO), 
Ciências do Ambiente (CAM) e Ciências Médicas (CMED). No ano letivo de 2014-2015 a distribuição pelas 
três áreas é de 9 em CBIO, 1 em CAMB e 3 em CMED.

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

The study plan of the MSc. in Molecular and Microbial Biology does not contemplate majors in different 
scientific areas. The students can however choose to do their Dissertation Plan and Experimental Work (6 
ECTS) and their Dissertation (45 ECTS) in one of three scientific areas: Biological Sciences (CBIO), 
Environmental Sciences (CAM) and Medical Sciences (CMED). In the year 2014-2015 the distribution by the 
three areas is 9 in CBIO, 1 in CAMB and 3 in CMED.
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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. 

Na faculdade as estruturas de apoio pedagógico e aconselhamento são essencialmente: as Comissões de 
Curso e em particular o Diretor de curso, o Conselho Pedagógico (CP), a Direção, e os Gabinetes de Apoio 
ao Estudante e de Mobilidade. A associação de estudante tem em cada faculdade, o Núcleo Pedagógico da 
FCT, uma estrutura constituída por estudantes dos vários cursos, e que reúne os vários problemas do foro 
pedagógico e os apresenta ao CP e Diretor. A FCT, em função do feedback dos seus alunos e professores, 
disponibilizou online informação sobre todas as unidades curriculares e planos de estudos, horários, 
exames, para lhes permitir definirem melhor ou com mais conhecimento o seu percurso académico, em 
especial na escolha das unidades curriculares de opção. Através da plataforma moodle, os estudantes têm 
acesso aos sumários e material didático, bem como a uma maior interação com os docentes. O acesso a 
revistas científicas é permitido através da B-on.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
The college structures for pedagogical support and students advice are the following: the course 
committees and in particular the Course Director, the Pedagogic Committee (CP), the Dean, the Student 
Helpdesk and the Mobility Offices. The student government association has in each college, a Pedagogic 
Nucleus, a structure composed by students from different courses, that gather problems faced by the 
students, and present them to the CP and Dean. The FCT, following a request from students and 
professors, created an online information system, with the courses study plan, curricular units information, 
class and exam schedules. This system enables the academic community to better plan their academic 
trajectory, in particular in choosing optional classes. All curricular units use the Moodle platform to put the 
summaries and supporting materials available on-line, increasing student-teachers interaction. Students 
have access to scientific journals through B-on. 

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
As principais medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica são: a) 
Receção aos novos alunos por parte da direção de curso; b) Celebração do dia da faculdade para que haja 
mais um espaço de partilha e conhecimento dos vários atores da faculdade; c) Implementação do dia dos 
2.º s ciclos para dar a conhecer, especialmente aos alunos do 1.º ciclo, a oferta que a Faculdade tem em 
diversos domínios científicos; d) Participação dos estudantes em núcleos do curso ou áreas de interesse 
(ex: Núcleo de estudantes de Biologia; de Atividades subaquáticas,..); e) Participação dos estudantes em 
ações de divulgação dos cursos nas escolas do ensino secundário; f) A Biblioteca da UAlg realiza sessões 
de formação para os estudantes, de modo a promover o uso dos recursos disponíveis na biblioteca, tais 
como, os seus sistemas de consulta e empréstimos.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
The main measures to promote the students' integration into the academic community are: a) students 
have an official reception by course committees; b) Celebration of the Faculty Day where all the academia 
share thoughts; c) Master's Day, where undergraduate students are informed about the various master 
courses offered; d) Students participate in group organizations related to their course or interests (ex: 
Biology students association, scuba-diving, ..); e) marketing campaigns promoting university courses in 
secondary schools; f) The library organizes special sessions to inform the students about how to use 
available resources, such as the book-borrowing system.

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

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

Foram introduzidas algumas melhorias na sequência dos resultados dos inquéritos, nomeadamente: 
melhorias ao nível dos espaços, principalmente salas de estudo e seu equipamento; da estrutura dos 
cursos, que antes funcionavam por módulos e agora é em semestres; da partilha da informação e a sua 
disponibilização através da página da internet. Colocou-se na página web o que de mais importante há 
para a vida académica (calendário, horários, planos de estudo, unidades curriculares, regulamento de 
avaliação, acesso aos docentes de cada unidade curricular, a ficha da UC, etc.), os eventos académicos 
mais relevantes para além da dinamização de uma página na rede social facebook.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
Some improvements have been introduced following the results of the surveys, including: improvements 
in terms of spaces, mainly study rooms and their equipment; the structure of the courses, which 
previously worked on modules and now is on semesters; the sharing of information and its availability via 
the internet page. The most important information concerning the academic life is available on the web 
page (calendar, timetables, study plans, curriculum units, evaluation regulation, teachers of each curricular 
unit, course syllabus, etc.), relevant academic events besides and a college facebook page.

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

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

6. Processos

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

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

O MBMM oferecido pelo DCBB (Departamento de Ciências Biológicas e Biotecnologia-fct), em estreita 
colaboração com o DCBM (Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina), compreende um total de 
120 ECTS repartidos entre i) 1º ano de formação com 48 ECTS distribuídos por UCs obrigatórias e 12 ECTS 
em UCs de opção, ii) 2º ano com 60 ECTS partilhados entre a UC Plano de Dissertação e Trabalho 
Experimental (PDTE, 6 ECTS), UCs de opção (9 ECTS) e Dissertação/Relatório (45 ECTS). No 1º ano as 10 
UCs obrigatórias abrangem as áreas de i) Biologia Microbiana (Biologia Microbiana I e II, Biologia de 
Eucariotas Unicelulares, Microbiologia Clínica), ii) Biologia Molecular e Biotecnologia Molecular (Genética 
Molecular de Procariotas, Genética Molecular de Eucariotas, Expressão Genética e Patologias, 
Estabelecimento e Manutenção de Culturas), iii) Microbiologia Ambiental (Ecologia Microbiana, 
Metagenómica Ambiental). Estas UCs fornecem aos alunos a informação mais atual em questões 
científicas emergentes e um treino avançado nos métodos de estudo, técnicas e aplicações relacionadas. 
Para completarem os 60 ECTS do 1º e 2º anos, os alunos dispõesm de 6 ECTS por semestre no 1º ano e 9 
ECTS no 1º semestre do 2º ano para UCs de opção, dentre as oferecidas nos cursos da UAlg e de qualquer 
área científica (QAC), desde que autorizados pela Comissão de Curso (CC). Através desta seleção os 
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alunos têm oportunidade de construir um percurso curricular de acordo com o objetivo pessoal que os 
trouxe a MBMM, optando por uma formação de banda mais larga ou aprofundando aspetos mais 
específicos. A CC de MBMM recomenda exclusivamente UCs de 2º ciclos como opção e não permite a 
escolha de nenhuma UC opcional que o aluno tenha já frequentado. No 2º ano curricular as UCs PDTE e 
Dissertação/Relatório, reforçam a visão integrada adquirida na parte letiva do plano de estudos. O PDTE 
tem como objetivo conduzir o aluno, sob acompanhamento do orientador escolhido para a 
Dissertação/Relatório, numa pesquisa bibliográfica aprofundada do tema da dissertação, de modo a 
conhecer os seus aspetos fundamentais, questões científicas relacionadas e metodologias usadas ou a 
desenvolver. O aluno propõe, num trabalho escrito, e defende, em prova oral perante um júri, o seu plano 
de trabalhos em função do tema e das metodologias propostas. Existe a possibilidade de apresentação 
dum Relatório de atividades profissionais (despacho reitoral), para alunos de licenciatura Pré-Bolonha que 
desenvolvam atividade profissional nas áreas científicas de MBMM. 
Os trabalhos da Dissertação deverão estar adequados aos objetivos de MBMM e decorrer numa instituição 
de qualidade reconhecida, nacional ou estrangeira, que os alunos são livres de escolher, sendo que um 
dos orientadores tem obrigatoriamente de pertencer à UAlg. 
A medição do cumprimento destes objetivos faz-se através da realização de inquéritos a alunos sobre as 
UCs frequentadas e a ex-alunos, de modo a aferir o seu percurso enquanto pós-diplomados.

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 MBMM offered by DCBB (Dept of Biological Sciences and Bioengineering from fct), in close 
collaboration with the DCBM (Dept of Biomedical Sciences and Medicine) , comprises a total of 120 ECTS 
distributed among i) 1st year of training with 48 ECTS of mandatory courses and 12 ECTS in optional 
courses , ii ) 2nd year with 60 ECTS comprising Master Plan and Experimental Work ( ESDP , 6 ECTS ), 
optional course (9 ECTS) and the Master thesis /Report ( 45 ECTS). In the 1st year, 10 mandatory courses 
cover areas of i) Microbial Biology (Biology Microbial I and II, Biology of Unicellular eukaryotes , Clinical 
Microbiology), ii ) Molecular and Microbial Biology and Molecular Biotechnology ( Molecular Genetics of 
Prokaryotes , Molecular Genetics of Eukaryotes, Gene Expression and Pathologies, Establishment and 
Maintenance of Cell Cultures), iii ) Environmental Microbiology (Microbial Ecology, Environmental 
metagenomics). These courses provide students with the most current information on emerging scientific 
issues and an advanced training in methods, techniques and related applications.
To complete the 60 ECTS of 1 and 2 years, students have 6 ECTS per semester in the1st year and 9 ECTS 
in the 1st semester of the 2nd year for optional courses to be chosen among those offered by the UAlg 
courses and in any scientific area (QAC), if authorized by the Course Committee (CC ) . Through this 
selection students have the opportunity to build a curricular pathway according to each personal goal that 
brought them to MBMM, choosing to develop wider or deeper training in more specific aspects. The DC 
MBMM recommends exclusively courses from 2nd cycles as options and does not allow the choice of any 
optional course that the student has already previously attended.
In the 2nd academic year optional courses and Thesis / Report reinforce the integrated vision gained in the 
curricular part. The ESDP aims to guide the student , under monitoring of the advisor chosen for the 
Dissertation / report, to perform a thorough literature review of the dissertation theme in order to meet their 
fundamental aspects and related scientific issues and methodologies used or developed. The student 
proposes a written work, and discusses it in an oral presentation in the presence of a jury , its work plan 
according to the theme and the proposed methodologies . There is the possibility of submission of a 
Professional Activity Report (Rector's decision) to Pre -Bologna undergraduate students to develop 
professional activities in the scientific areas of MBMM.
The work of the Master should be adequate to MBMM goals and result in a quality institution recognized , 
domestic or foreign , that students are free to choose , and one of the guiding necessarily have to belong 
to UAlg .
Measurement of the fulfillment of these objectives is done by conducting surveys to students enrolled in 
the courses and to the alumni, to check their professional pathways following graduation.

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

O sistema de garantia de qualidade da UAlg, é definido no Manual de Qualidade (MQ), e coordenado por 
uma Comissão de Garantia da Qualidade, no Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ). Está previsto que 
as revisões curriculares sejam feitas no máximo de 6 em 6 anos. No entanto a CC pode propor revisões ou 
alterações, ao Conselho Científico da fct e sempre que considere necessário, por orientações estratégicas 
da Reitoria ou da Faculdade, recomendações decorrentes dos inquéritos ou outros. Como exemplo 
registe-se a recente revisão curricular com introdução das UCs Biologia de Eucariotas Unicelulares e 
Metagenómica Ambiental, consideradas necessárias à atualização do curso e das matérias lecionadas.
A atualização científica e de métodos de trabalho é feita pelos responsáveis das UCs e colaboradores, 
mantendo a acuidade das matérias e as boas práticas de ensino e competências. Estes aspetos são 
fortalecidos pelo forte envolvimento dos docentes em atividades de investigação científica.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies 
updating. 
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The quality assurance system of UAlg is defined in the Quality Manual (QM), and coordinated by a Quality 
Assurance Commission (GAQ). It is envisaged that the curricular revisions are made maximum each 6 
years. However, the CC may propose revisions or changes to the Scientific Council of the fct and whenever 
deemed necessary by strategic guidelines of the Rectory or the School, recommendations arising from 
inquiries to students/professors or other means. As an example we have the recent curriculum revision 
with introduction of the course in Biology of Unicellular Eukaryotes and Environmental Metagenomics, 
deemed necessary to update the degree and taught materials in those specific areas.
The scientific updating and working methods is made by the professor responsible for the course while 
maintaining the accuracy of the materials and good teaching skills and practices. These aspects are 
strengthened by the strong involvement of the teaching staff in scientific research activities.

6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Biologia Microbiana I / Microbial Biology I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia Microbiana I / Microbial Biology I

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Leonor Faleiro - T:7,5;TP:2,5; P:10;S:7,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Lídia Pó Catalão Dionísio - T:7,5;TP:2,5; P:10;S:7,5

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

Pretende-se complementar a formação dos alunos na área da Bacteriologia, em particular a diversidade 
metabólica bacteriana, o transporte de proteínas e secreção, a comunicação célula-célula, respostas a 
ambientes stressantes e as estruturas multicelulares bacterianas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to supplement the training of students in the field of bacteriology, particularly bacterial 
metabolic diversity, protein transport and secretion, cell-cell communication, responses to stressful 
environments and bacterial multicellular structures.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Filogenia, a diversidade microbiana, estrutura celular. O crescimento bacteriano. As vias metabólicas 
centrais e fermentações. A biosíntese da parede celular e da cápsula. As vias de secreção e transporte de 
proteínas. A homeostasia e respostas de tolerância. A diversidade de moléculas de sinal. Sistemas de 
percepção de quorum de bactérias Gram negativas e Gram positivas. A formação de biofilme. Fisiologia de 
bactérias extremófilas. Bactérias de interesse industrial e clínico.

6.2.1.5. Syllabus:
Phylogeny, microbial diversity, cellular structure. The bacterial growth. The central metabolic pathways 
and fermentation. The biosynthesis of the cell wall and capsule. The routes of protein transport and 
secretion. The homeostasis and tolerance responses. The diversity of signal molecules. The perception 
quorum systems of Gram negative and Gram positive bacteria. Biofilm formation. Physiology of 
extremophile bacteria. Bacteria from industrial and clinical interest.

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

Os conceitos das relações filogenéticas no domínio Bacteria são revistos e os principais aspectos de 
algumas linhagens são explorados. A cinética do crescimento de suspensões bacterianas é avaliada 
utilizando diferentes modelos com aplicação de equações diferenciais. A diversidade metabólica e as 
principais classes de fermentações são discutidas. Neste ponto os primeiros objectivos da unidade 
curricular são atingidos. O processo de tráfico de proteínas em conjunto com as vias de secreção são 
explorados. Os circuitos de sinal utilizados pelas células bacterianas na monitorização do ambiente 
circundante e a modulação das respostas fisiológicas e comportamentais são examinados. Os sistemas 
envolvidos na homeostasia, bem como os mecanismos envolvidos na montagem de respostas de 
tolerância são analisados. As particularidades fisiológicas do grupo de bactérias extremófilas são 
desenvolvidas consolidando as competências dos alunos no âmbito da fisiologia bacteriana.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The concepts of phylogenetic relationships in the Bacteria domain are reviewed and the main aspects of 
some lineages are explored. Growth kinetics of bacterial suspensions using different models is estimated 
with the application of differential equations. The metabolic diversity and the main classes of fermentations 
are discussed. At this point the first objectives of the course are accomplished. The trafficking of proteins 
in conjunction with the secretory pathways are explored. The signal circuits used by the bacterial cells to 
screen the environment and the modulation of the physiological and behavioral responses are examined. 
The systems involved in homeostasis, as well as the mechanisms involved in the assembly of tolerance 
responses are analyzed. The physiological characteristics of the group of extremophile bacteria are 
developed consolidating students' skills in the context of bacterial physiology.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino teórico e laboratorial. Aprendizagem através de exercícios téorico-práticos e estudo/exposição de 
material cientifico.
A avaliação é realizada por frequência e exame cujo peso é de 70%. A apresentação do seminário está 
incluída na avaliação com um peso de 30%.
A apresentação do seminário é obrigatória.
A nota do exame/frequência e seminário tem que ser igual ou superior a 10.
Critérios de admissão a exame, incluindo as consequências das faltas às componentes de avaliação 
previstas: Só são admitidos a exame, os alunos com frequência a pelo menos 75% das aulas práticas e 
apresentação de seminário.
O exame final inclui a globalidade dos conteúdos da unidade curricular (téorico e laboratorial) e tem um 
peso de 70%. À nota final é adicionado 30% da classificação do seminário. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical and laboratory teaching methods are used. Learning through theoretical-practical exercises 
and study /presentation of scientific material. 
The evaluation is performed by test and exam which counts 70%. The seminar presentation is included in 
the mark with a weight of 30%. 
The seminar presentation is mandatory. 
The exam grade /test and seminar must be equal to or greater than 10. 
Criteria for admission to examinations, including the consequences of absences to evaluation components 
planned: Only are admitted to the exam, the students that have assisted at least 75% of the practical 
classes and have presented the seminar. 
The final exam includes the whole content of the course (theoretical and laboratorial) and constitutes 70% 
of the final mark. To the final mark 30% of the rating of the seminar presentation is added.

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

Durante o percurso da presente unidade curricular o aluno adquire e aprofunda os conhecimentos sobre a 
biologia e fisiologia bacteriana. 
A unidade curricular está direccionada na consolidação e aprofundamento do conhecimento da célula 
bacteriana como unidade celular e como unidade de uma população interactiva. Na primeira parte da 
componente teórica são revistas as estruturas celulares e as relações filogenéticas. Em seguida a análise 
do crescimento populacional é realizada com a integração dos diferentes parâmetros de crescimento. A 
grande diversidade de vias metabólicas é evidenciada facilitando a compreensão dos alunos sobre a 
ubiquidade e papel das células bacterianas na biosfera. O processo de adaptação e comportamento das 
células bacterianas em resposta a alterações do meio circundante é explorado permitindo ao aluno 
reconhecer e avaliar o enorme potencial de resposta deste tipo de células. As particularidades fisiológicas 
da vida em ambientes extremos é examinada facultando ao aluno a ampliação dos conhecimentos da 
biologia dos extremófilos e o fundamento da sua importância.
As aulas narrativas garantem ao aluno os fundamentos teóricos necessários para atingir os objectivos de 
aprendizagem propostos na unidade curricular. São fornecidos os conceitos teóricos necessários à 
apreensão dos conhecimentos e competências na área da biologia de procariotas. É esperado que os 
conteúdos de natureza teórica sejam aprofundados e consolidados através da consulta da bibliografia 
recomendada. 
Diversos exemplos práticos são utilizados de forma a demonstrar e a explorar a inter-relação de conceitos. 
Durante o percurso das aulas são colocadas questões e realizados exercícios teórico-práticos que irão 
permitir ao aluno, utilizando os conceitos compreendidos, propor soluções aos problemas abordados e 
desta forma consolidar o seu processo de aprendizagem permitindo que o aluno atinga os objetivos desta 
unidade curricular.
Os protocolos laboratoriais são elaborados de forma a permitir a interligação dos conceitos teóricos e a 
facilitar o processo de assimilação de conhecimentos, bem como fortalecer as competências laboratoriais 
no âmbito da Bacteriologia. No final de cada protocolo é consolidada a análise, interpretação e discussão 
dos resultados reforçando o processo de aprendizagem. É esperado que os alunos sejam capazes de 
prever possíveis resultados, formular hipóteses e muito particularmente executem protocolos 
experimentais de forma independente.
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O seminário consiste na apresentação oral da análise de um artigo cientifico contextualizando a principal 
questão abordada, metodologia utilizada, resultados obtidos e a sua discussão. Caso se aplique quais os 
desenvolvimentos posteriores à publicação foram registados. Este exercício permite ao aluno desenvolver 
as competências de análise e critica, bem como técnicas de apresentação de ideias e resultados. A 
colocação de questões a cada orador é estimulada, de modo a desenvolver a capacidade critica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During this course the student acquires and expands the understanding of the bacterial biology and 
physiology.
The course is focused on consolidating and deepening the knowledge of bacterial cell as cellular unit and 
as an interactive population. In the first part of the theoretical component the cellular structures and 
phylogenetic relationships are reviewed. Then the analysis of population growth is accomplished with the 
integration of different growth parameters. The great diversity of metabolic pathways is evidenced 
facilitating students' understanding of the ubiquity and role of bacterial cells in the biosphere. The process 
of adaptation and behaviour of the bacterial cells in response to changes in the surrounding environment 
is explored allowing the recognition and evaluation of the enormous potential response of these cells by 
the student. The physiological peculiarities of life in extreme environments are examined providing the 
student with an expanding knowledge of the biology of extremophiles and underpins its importance.
The lectures ensure students with the theoretical foundations needed to achieve the learning objectives 
proposed for the course. The theoretical concepts are provided for the apprehension of the necessary 
knowledge and skills in biology of prokaryotes. It is expected that the lecture contents are deepened and 
consolidated by consulting the recommended bibliography.
Several practical examples are used to demonstrate and explore the inter-relationship of concepts. During 
the course several questions are facilitated and will perform theoretical and practical exercises that will 
enable the student to use the included concepts, propose solutions to the problems addressed and thus 
consolidate their learning process. This will allow the students to achieve the objectives of this course.
The laboratory protocols are designed to permit the interconnection of theoretical concepts and facilitate 
the process of assimilation of knowledge as well as strengthen laboratory skills in Bacteriology. At the end 
of each protocol the analysis, interpretation and discussion of results reinforce the learning process. It is 
expected that students are able to predict possible outcomes, formulate hypotheses and particularly run 
experimental protocols independently.
The seminar consists of an oral presentation of the analysis of a scientific paper contextualizing the main 
issue addressed, methodology, results and discussion. If applicable which developments subsequent to 
the publication were registered. This exercise allows students to develop the skills of analysis and 
criticism, as well as techniques for presenting ideas and results. The placement of questions to each 
speaker is encouraged in order to develop the critical capacity.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Neidhardt, F., Ingraham, J., & Schaechter, M. (1990). Physiology of the Bacterial Cell. A molecular 
approach. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, Massachusetts.

White D. 2006. The Physiology and Biochemistry of Prokaryotes. Oxford University Press (são 
disponibilizados os capítulos).
Nelson Lima e Manuel Mota. Biotecnologia. Fundamentos e Aplicações Lidel, Edições Técnicas, Lisboa. 
(são disponibilizados os capítulos)

Mapa X - Genética Molecular de Procariotas / Prokaryotic Molecular Genetics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Genética Molecular de Procariotas / Prokaryotic Molecular Genetics

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Filomena Maria Coelho Guerra da Fonseca - 12 T; 15 P; 5 TP; 15 S

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca - 3T; 2,5 TP

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

Reconhecimento dos genomas e especificidades dos processos de estruturação e de expressão genética 
em procariotas.
Conhecimento da aplicação daqueles processos em biologia e genética molecular e também em 
biotecnologia.
Competências técnicas a nível de manuseamento de procariotas em laboratório e aplicação dos mesmos 
em técnicas e protocolos moleculares
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Capacity to recognize the genomes and specificities of the genetic structure and and genetic expression in 
Prokaryotes.
Capacity to apply that knowledge to processes used in molecular genetics and biotechnology.
Technical skills in handling bacterial strains in the lab and in the use of these organisms in molecular 
techniques and protocols

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teórico: Organização geral dos genomas de bactérias e sua diversidade. Cromossoma bacteriano: 
Estrutura e replicação.  Plasmídeos: estrutura, modelos de replicação e funções.  Mecanismos de 
reparação do DNA. DNA de Eubacteria e Archaea.  Expressão genética em bactérias: regulação da 
expressão genética em procariotas; Operões.
Genética de bactérias e virus. Fagos virulentos e temperados. Mecanismos de recombinação em bactérias 
e bacteriofagos. Correlação entre transferência de genes e mapeamento da sua localização no genoma de 
bactérias e vírus.
Prático: Amplificação de DNA bacteriano numa amostra ambiental
Utilização de plasmídeos como vetores de clonagem e seleção de recombinantes de interesse. Análise de 
SSCP para seleção de clones a sequenciar. Extração de DNA plasmídico. Utilização de enzimas de 
restrição para recuperação do fragmento clonado. Métodos para genotipagem de estirpes bacterianas.

6.2.1.5. Syllabus:
Theory: General organization and diversity of bacterial genomes. The bacterial chromosome: structure and 
replication. Plasmids: structure, replication models and functions. Mechanisms of DNA repair. DNA of 
Eubacteria and Archaea. Genetic expression in bacteria: operons and their regulation.
Genetics of bacteria and their viruses. Virulent and temperate phages. Recombination mechanisms in 
bacteria and bacteriophages. Correlation between gene transfer and gene mapping in the genomes of 
bacteria and viruses.
Practice: Amplification of bacterial DNA from an environmental sample.
The use of plasmids as cloning vectors and selection of recombinants of interest. SSCP analysis as a 
selection mean to choose recombinant clones for sequencing. Extraction of plasmid DNA. The use of 
endonucleases to recover cloned fragments. Genotyping of bacterial strains. 

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

Os conteúdos programáticos da disciplina de Genética Molecular de Procariotas foram elaborados de 
modo a permitir ao aluno adquirir os conhecimentos teóricos e práticos, 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. A forte componente prática visa fornecer amplo contacto 
com o laboratório e diferentes técnicas moleculares. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of Molecular Genetics of Prokaryotes are designed to enable students to acquire theoretical 
and practical knowledge, skills of reasoning and argumentation and analysis of data and of scientific 
articles covering the objectives of the discipline. The strong practical component aims to provide an 
intensive contact with the laboratory and different molecular techniques.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas (com utilização do método expositivo e em sala de aula equipada com projetor de slides 
e/ou filmes), para explicação da matéria teórica e dos fundamentos teóricos de métodos a usar nas aulas 
práticas
Aulas práticas para realização de protocolos e aprendizagem de métodos de biologia e genética molecular 
que usam/são baseados em processos procariotas.
Aulas teórico-práticas (TP) para resolução de problemas e de auto-testes sobre a matéria teórica e prática. 
Aulas de seminários para aprofundamento de aspetos da matéria através da apresentação de trabalhos 
científicos publicados.

Avaliação: 
25% Trabalho escrito e apresentado em seminário 
+ 
75% Exame (Teórico 60% + Prático 40%) 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes (T) are ministered in rooms equipped with datashow for explanation of the subjects 
covered in the syllabus and also for clarification of the background of each method and protocol used 
during lab work. During practical classes (P) individually or in small groups, students conduct different 
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experiments following given protocols developed for Prokaryotes. TP type classes are used to solve type-
problems and self-quizzes on the subjects covered in T and P classes. Seminars are used to cover in detail 
chosen aspects of the syllabus – students choose and present papers published on different subjects of 
the course.
Evaluation: 
Theoretical Assessment : 75% + Practical Evaluation : 25%.

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

As aulas teóricas são sobretudo explanatórias mas incluiem 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. Durante as aulas práticas, teórico-práticas e seminários é possível dar uma 
atenção mais detalhada a cada aluno, com encorajamento dos pontos fortes e correções de dificuldades 
encontradas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical classes always include a period in which the students can express themselves and ask 
relevant questions. These lectures are designed with the aim of providing the student with the theoretical 
concepts that are needed in order for the student to be able to perform the required exercises and 
laboratory manipulations. During practical, TP and seminar classes a more detailed attention can be given 
to each student with encouragement of his/her strong points and correction of difficulties detected.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
•  Stansfield WD, Colomé JS, Cano RJ (1998) –Biologia Molecular e Celular. 
Colecção Schawm. Ed. McGraw Hill de Portugal. ISBN 972 8289 97 8 
•  Hartl DL, Jones EW (2006) – Essential Genetics. A Genomics Perspective. 
4th ed. Jones and Bartlett Publishers. ISBN 0 7637 3527 2 
•  Snyder L, Champness W (2007) – Molecular Genetics of Bacteria. 3rd ed. 
ASM Press. ISBN 978 1 55581 399 4 
•  Artigos Científicos atuais disponibilizados pelos docentes na tutoria eletrónica

Mapa X - Seminários em Metagenómica/ Seminars in metagenomics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminários em Metagenómica/ Seminars in metagenomics

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Leonor Faleiro - S:30; OT:5

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

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

Os objetivos da unidade curricular incluem a demonstração aos alunos do aparecimento e 
desenvolvimento desta área complementar da genómica. Nesta unidade curricular são perspectivados os 
instrumentos e abordagens em metagenómica que permitem o estudo de comunidades microbianas, a 
partir diretamente do seu ambiente sem recorrer ao cultivo e isolamento individual das espécies em 
laboratório. Estão incluídas as estratégias da metagenómica que permitem a identificação de genes e 
proteínas de interesse para as diferentes áreas.
Os alunos serão capazes de 1)identificar e descrever os aspetos técnicos da aquisição de sequencias 
genómicas e identificar as vantagens e limitações dos procedimentos técnicos de sequenciação; 
2) interpretar as sequências obtidas e discriminar os procedimentos a aplicar no controlo da qualidade;
3)especificar algumas bases de dados e recursos bioinformáticos do âmbito da metagenómica.
4)compreender a interdisciplinaridade entre as diferentes áreas da genómica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objectives of the course include the demonstration to the students of the appearance and development 
of complementary genomics. In this course are put in perspective the tools andthe approaches comprising 
metagenomics that allow the study of microbial communities directly from their environment without 
resorting to cultivation and isolation of individual species in the laboratory. The strategies in 
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metagenomics applications that allow the identification of genes and proteins of interest to the different 
areas are included. Students will be able to1)identify and describe the technical aspects of the acquisition 
of genomic sequences and identify the advantages and limitations of the technical procedures for 
sequencing;2)interpret the obtained sequences and discriminate the procedures to be applied in the 
quality control;
3)specify some databases and bioinformatics resources in the context of the metagenomics4)understand 
the interdisciplinarity between the different areas of genomics

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Compreender as comunidades microbianas – o papel da metagenómica.
2. Os passos da metagenómica: seleção, estratégia de amostragem e recuperação do metagenoma.
3. Os genes ribossomais na identificação, as relações filogenéticas e o gene 16S rRNA. Produção de 
sequencias de DNA em larga escala e montagem de genomas completos.
4. Tecnologias de sequenciação, sistemas de expressão genética e análises de célula individual.
5. Os dados metagenómicos e a sua gestão. 
6. Projetos pioneiros em metagenómica: The Human-Microbiome Project, The Sargasso Sea Metagenomics 
Survey and Community Profiling, The Soil-Resistome Project.
7. Seminários que englobam as diferentes aplicações da metagenómica.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Understanding the microbial communities - the role of metagenomics. 
2. The steps of metagenomics: selection, sampling and recovery of metagenomic strategy. 
3. The ribosomal genes in the identification, phylogenetic relationships and the 16S rRNA gene. Production 
of DNA sequences on a large scale and assembly of the complete genomes. 
4. The sequencing technologies, gene expression and individual cell analysis systems. 
5. Metagenomic data and its management. 
6. Pioneer Projects in metagenomics: The Human Microbiome Project,, The Sargasso Sea Metagenomics 
Survey and Community Profiling, The Soil-Resistome Project.
7. Seminars, which cover different applications of metagenomics.

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

Primeiramente é elucidado o foco da metagenómica, o seu papel na compreensão das comunidades 
microbianas nos diferentes habitats e de que modo foi possível o desenvolvimento desta técnica 
permitindo aos alunos o enquadramento da área da metagenómica. Em seguida são abordadas e 
examinadas as abordagens e as técnicas utilizadas na metagenómica, bem como as suas limitações 
permitindo aos alunos adquirir as principais competências da unidade curricular. A gestão e a 
manipulação dos dados obtidos da sequenciação consolidam o processo de aprendizagem. O exercício de 
análise de projetos pioneiros e outros projetos em curso em metagenómica facilita aos alunos a 
estruturação de um projeto em metagenómica, bem como o reconhecimento da interdisciplinaridade que 
caracteriza a metagenómica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
First the focus of metagenomics is elucidated, its role in the understanding of microbial communities in 
different habitats and how was possible to develop this technique allow the framework of the area of 
metagenomics to students. Then are discussed and examined the approaches and techniques used in 
metagenomics, as well as their limitations allowing students to acquire the core competencies of the 
course. The management and manipulation of data obtained from sequencing consolidate the learning 
process. The analysis exercise of pioneer metagenomics projects and other ongoing projects facilitates 
students to structure a project of metagenomics, as well as recognition of the interdisciplinarity that 
characterizes metagenomics.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino teórico e teórico – prático. As aulas práticas envolvem a utilização de programas bioinformáticos 
de aplicação na análise de sequencias. Aprendizagem através de exercícios téorico-práticos e 
estudo/exposição de material cientifico.
A avaliação é realizada por frequência e exame cujo peso é de 70%. A apresentação do seminário (inclui a 
discussão de um artigo cientifico no âmbito da aplicação desta abordagem) está incluída na avaliação com 
um peso de 30%.
A apresentação do seminário é obrigatória.
A nota do exame/frequência e seminário tem que ser igual ou superior a 10.

Critérios de admissão a exame: Só são admitidos a exame, os alunos com frequência a pelo menos 75% 
das aulas práticas e apresentação de seminário.
O exame final inclui a globalidade dos conteúdos da unidade curricular (teórico e prático) e tem um peso 
de 70%. À nota final é adicionado 30% da classificação do seminário. 
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The instruction is theoretical and theoretical - practical. Practical classes involve the use of bioinformatic 
application programs for the analysis of sequences. Learning through practical exercises and 
study/exposure of scientific material. 
The evaluation is performed by tests or exam contributing with 70%. The presentation of the seminar 
(includes discussion of a scientific article in the implementation of this approach) is included in the 
evaluation with a weight of 30%. The presentation of the seminar is mandatory. 
The exam grade/attendance and seminar must be equal to or greater than 10. 
Criteria for admission to exam:
Only admitted to the exam, students that have at least 75% share of total mandatory practical classes and 
seminar presentation. 
The final exam includes the whole content of the course (theoretical and practical) and has a weight of 
70%. To the final mark, 30% of the classification of the seminar is added

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

Durante o percurso da presente unidade curricular os alunos adquirem e aprofundam os conhecimentos 
sobre o domínio da aplicação da metagenómica e os instrumentos utilizados no seu desenvolvimento.
A unidade curricular está direccionada na exploração da técnica da metagenómica como ferramenta na 
avaliação, quer de ambientes naturais, de relação com o hospedeiro e ambientes manipulados.
As aulas narrativas garantem aos alunos os fundamentos teóricos necessários para atingir os objectivos 
de aprendizagem propostos na unidade curricular. São fornecidos os conceitos teóricos necessários à 
apreensão dos conhecimentos e competências na área da metagenómica. Diversos exemplos práticos são 
utilizados de forma a demonstrar e a explorar a inter-relação na área da metagenómica. 
Durante o percurso das aulas são realizados exercícios teórico-práticos que irão permitir aos alunos, 
utilizando os conceitos compreendidos, propor soluções aos problemas abordados e desta forma 
consolidar o seu processo de aprendizagem permitindo que os alunos atinjam os objetivos desta unidade 
curricular.
O seminário consiste na apresentação oral da análise de um artigo cientifico contextualizando a principal 
questão abordada, metodologia utilizada, resultados obtidos e a sua discussão. Qual o principal ou 
principais desenvolvimentos fornecidos pelo estudo. Este exercício permite ao aluno desenvolver as 
competências de análise e critica, bem como técnicas de apresentação de ideias e resultados. A colocação 
de questões a cada orador é estimulada, de modo a desenvolver a capacidade critica dos alunos.
Está planeada uma visita ao Centro de Sequenciação de DNA na plataforma 454 situado nas instalações do 
Biocant e ao sistema Ion Torrent situado no Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da 
Universidade do Algarve o que facilitará aos alunos a contextualização das técnicas

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During this course the students acquire and deepen the knowledge about the domain of application of 
metagenomics and the tools used in its development. 
The course is directed at exploring the technique of metagenomics as a tool in assessing whether natural 
environments, the relationship with the host and manipulated environments. 
The narratives lessons certify students with theoretical foundations needed to achieve the learning 
objectives proposed for the course. The concepts to the apprehension of the necessary knowledge and 
skills in the area of metagenomics are provided. Several practical examples are used to demonstrate and 
explore the inter-relationship in the field of metagenomics. 
During the course theoretical and practical exercises will be executed that will allow the student, using the 
understood concepts, to propose solutions to the problems addressed and thereby consolidate their 
learning process make possible to students to achieve the objectives of this course. 
The seminar consists of an oral presentation of the analysis of a scientific paper contextualizing the main 
issue addressed, methodology, results and their discussion. What were the main or major developments 
provided by the study. This exercise allows students to develop the skills of analysis and critical 
assessment, as well as techniques for presenting ideas and results. The assignment of questions to each 
speaker is encouraged in order to develop the critical capacity of the students. 
A visit to the Centre for DNA Sequencing platform 454 located on the premises of Biocant and the Ion 
Torrent system located in the Department of Biomedical Sciences and Medicine, University of Algarve, 
which will facilitate the students the contextualization of the techniques is planned.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
The New Science of Metagenomics: Revealing the Secrets of Our Microbial Planet" National Research 
Council of The National Academics, 2007 ISBN-10: 0-309-10676-1.
Artigos científicos disponibilizados na plataforma MOODLE

Mapa X - Dissertação/Relatório / Thesis/Report 
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação/Relatório / Thesis/Report 

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Filomena Maria Coelho Guerra da Fonseca ( Diretor curso)

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
A unidade curricular da Dissertação é orientada por um máximo de dois doutores ou especialistas de 
mérito reconhecido da Universidade do Algarve ou de outra instituição, nacional ou estrangeira, ou de uma 
unidade de investigação, nomeados pelo Conselho Científico mediante proposta da direção do ciclo de 
estudos, ouvido o mestrando.
Pelo menos um dos orientadores previstos no parágrafo anterior deverá pertencer à Universidade do 
Algarve (UAlg).

One or two PhD holders or specialists with recognized merit, from the University of Algarve or from 
another National or International Institution, or belonging to a Research Unit, nominated by the Scientific 
Council after proposal from the coordinating commission of the course and agreed upon by the candidate. 
At least one of the supervisors has to belong to the UAlg.

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

Desenvolver a capacidade de realizar trabalho de investigação/profissional especializado, com elevado 
grau de autonomia, integrando conhecimentos adquiridos e promovendo a capacidade de análise crítica, 
criativa e de síntese, com vista a analisar e compreender um problema na área das Ciências Biológicas, 
Ciências Ambientais ou Ciências Biomédicas.
O aluno deverá demonstrar que possui competências na área científica em que se insere o tema da sua 
dissertação, através de um documento escrito (Dissertação/Relatório), defendido numa prova pública.
A Dissertação/Relatório é elaborado sob a supervisão do/dos orientador/es.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To develop the capacity to undertake research/specialized professional work with a high degree of 
autonomy, integrating knowledge acquired throughout the training. To promote the development of critical 
and creative analyses needed to understand and analyze a scientific problem in the area of Biological 
Sciences, Environmental Sciences or Biomedical Sciences. 
The student must demonstrate, through a written document (Disseration/Report) and a public defence that 
has acquired competence in the scientific area to which the dissertation theme pertains.
The Disseration/Report is elaborated under the guidance of the supervisor.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O conteúdo programático depende dos objectivos e do trabalho a realizar e a apresentar, podendo 
envolver investigação experimental e redação da respetiva dissertação ou organização e preparação dum 
relatório de atividade profissional nas áreas científicas de Ciências Biológicas, Ciências do Ambiente ou 
Ciências Biomédicas.

6.2.1.5. Syllabus:
The individual work to be developed depends on the objecives and may involve experimental research 
work and preparation of the written dissertation or the organization and preparation of a professional 
activity report, in the scientific areas of Biological Sciences, Environmental Sciences or Biomedical 
Sciences.

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

O conteúdo programático desta unidade curricular é definido em função dos objetivos e das competências 
a adquirir, existindo uma grande articulação do conteúdo programático definido entre aluno e orientador 
com o trabalho a ser realizado. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents are defined according to the objectives and competences to be acquired by the student. 
There is a close articulation of the syllabus defined between supervisor/s and student with the type of final 
written document to be presented. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O trabalho será desenvolvido em estreita colaboração com o(s) orientador (es) para a discussão das linhas 
orientadoras do projeto a realizar e da sua correta evolução ao longo da UC. 
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A orientação, admissão a provas, constituição do júri, aceitação do trabalho e ato público de defesa desta 
Unidade Curricular estão regulamentados nos artigos 17º a 21º do Regulamento de 2º e 3º ciclos da 
Universidade do Algarve. 
Resumidamente:
a) o júri é composto por 3 a 5 membros, incluindo o(s) orientador(es);
b) Na primeira reunião do júri, decide-se sobre a aceitação do trabalho, ou a recomendação da sua 
reformulação;
c) A classificação final é a média das classificações (fundamentadas) atribuídas por cada um dos membros 
do júri.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The work will be carried out in close collaboration with the supervisor/s that is/are responsible for 
providing the student with help and guidance for the correct progress of the Dissertatio/Report. 
The supervision, exam admission, jury formation, acceptance and public act of defence of the work 
presented within this curricular unit are regulated in points 17 to 21 of the University of Algarve regulations 
for 2nd and 3rd cycles.
In short:
a) The panel is composed of 3 to 5 members, including the supervisor(s);
b) In the first meeting of the panel, the acceptance of the work is discussed, or its reformulation is 
recommended;
c) The final grade is the average of the ratings assigned by each member of the jury.

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

Tendo como objectivos principais o desenvolvimento de capacidades de pesquisa e trabalho com elevado 
grau de autonomia, a metodologia de ensino adotada permite aos alunos explorar e desenvolver as suas 
capacidades em trabalho individual mas apoiado pelo/s orientador/es, num tema de escolha livre duma 
entre três grandes áreas científicas. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
As the main goal of this course is to develop the students’ capacity to undertake research work with a high 
degree of autonomy, the adopted methodology allows the students to explore and develop their capacities 
through individual work, albeit with supervision, in a chosen theme from within three large sceintific areas. 

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Depende do trabalho a desenvolver, sendo indicada pelo/s orientador/es e pesquisada pelo aluno.

Depends on the work to be developed, under indication of the supervisor/s and searched by the student. 

Mapa X - Plano de Dissertação e Trabalho Experimental /Thesis work plan and Experimental

6.2.1.1. Unidade curricular:
Plano de Dissertação e Trabalho Experimental /Thesis work plan and Experimental

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
A responsabilidade da UC é do diretor de curso

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Esta UC é lecionada por diferentes docentes que são também os respetivos orientadores das teses de 
mestrado em cada ano. 

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

Nesta UC pretende-se que os alunos desenvolvam capacidade para identificar as questões científicas 
pertinentes ao tema de dissertação que escolheram, para proporem metodologias aplicáveis ao respetivo 
plano de tese e para apresentar uma revisão bibliográfica aprofundada e atualizada. Especificamente:
-Desenvolver capacidade de pesquisa bibliográfica relevante para o tema escolhido
-Desenvolver capacidade para projetar experimentos dentro de parâmetros de qualidade e compromissos 
éticos.
-Conhecer as principais metodologias de investigação em biologia molecular e/ou em microbiologia.
-Desenvolver aptidões de escrita e comunicação científicas.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
With this course it is intended that students develop the capacities to identify the central scientific issues 
of their master thesis, to propose adequate methodologies to develop their thesis plan and to present a 
sound and updated state of the art literature revision. More specifically:
- To develop the capacity to conduct a literature revision containing updated and relevant scientific 
information to the dissertation’s theme
-To develop the capacity for experimental design, respecting quality standards and ethical rules
-To be familiar with the fundamental research methodologies in molecular biology and/or microbiology
-To develop scientific writing and communication skills.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
-Revisão bibliográfica atualizada sobre o tema da dissertação. 
-Montagem e ensaio de técnicas e protocolos necessários ao desenvolvimento da tese de mestrado. 
-Redação e apresentação do plano de tese detalhado a um júri definido pela comissão de curso. 
A área científica para o Plano de Dissertação e Trabalho Experimental terá de concordar com a área 
científica da Dissertação.

6.2.1.5. Syllabus:
-Comprehensive and updated literature review presenting the sate of the art knowledge on the thesis’ 
subjet.
-Setting up and trials of the techniques and protocols necessary to the development of the thesis. 
-Writing and presentation of the thesis’ plan to a jury appointed by the coordination commission of MBMM.
The scientific area of this UC has to agree with the scientific area indicated for the Dissertation (i.e. 
Biological Sciences, Environmental Sciences or Biomedical Sciences)

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

A inclusão da UC Plano de Dissertação e Trabalho Experimental com 6 ECTS (168 h), no 1º semestre do 2º 
ano, pretende que o aluno faça atempadamente uma revisão atualizada das referências bibliográficas 
sobre o assunto que escolheu para o trabalho de dissertação e que, em proximidade com o orientador da 
dissertação, tenha contacto com as técnicas e protocolos a utilizar durante a realização dos trabalhos 
experimentais da tese. Deste modo alterações necessárias ao plano de trabalho da dissertação podem ser 
detetadas e introduzidas, sem comprometer a mesma. 
Tipicamente, o trabalho envolve as seguintes fases: (i) a escolha do orientador e do tema, (ii) 
caracterização do estado do conhecimento (iii) identificação de questões em aberto e das técnicas 
disponíveis para as elucidar (iv) caracterização do problema identificando as principais tarefas a serem 
desenvolvidas e dificuldades associadas. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
With the inclusion of the UC Dissertation Plan and Experimental Work with 6 ECTS (168 h) in the 1st 
semester of the 2nd year of the course it is intented that the student will produce an updated bibliographic 
review on the subject chosen to develop the thesis work. In close proximity with her/his supervisor the 
student will have contact with the techniques and protocols to use during the experimental work of the 
thesis. In this way alterations necessary to the work plan can be detected and introduced, without 
compromising its development.
Tipically the wotk involves four stages: (i) the choice of the supervisor and the theme, (ii) the 
characterization of the state of the art knowledge, (iii) identification of open questions on the subject and 
available techniques to tackle them, (iv) characterization of the scientific problem identifying the main task 
to develop and associated difficulties.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC tem uma componente escrita e uma componente oral. A avaliação da disciplina é feita mediante a 
apreciação do trabalho escrito, da sua apresentação oral e discussão. O documento escrito deve ter até 10 
páginas e recomenda-se que inclua, entre outros elementos, um levantamento detalhado sobre o estado 
da arte e trabalho relacionado com o tema de investigação, a descrição do(s) problema(s) que se pretende 
resolver e um plano de atividades e das metodologias a utilizar. O projeto de dissertação é apresentado 
oralmente perante um júri designado pela comissão de curso.
Grande parte das horas de contacto são ocupadas com o treino na procura e leitura crítica das referências 
publicadas. A disciplina funciona preferencialmente no modelo de workshop, onde os diferentes aspetos 
do tema escolhido são trabalhados e discutidos e as técnicas laboratoriais são demonstradas. As 
restantes horas de contacto são ocupadas com apoio tutorial com vista à elaboração de Projeto de 
Dissertação.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The dissertation project has a written and an oral component. The dissertation project is presented orally 
before a jury appointed by the coordination commission of MBMM. The evaluation is done through the 
assessment of the written work, the oral presentation and the discussion with the jury.
The written document should have 10 pages and must include, inter alia, a detailed survey on the state of 
the art and work related to the research topic, the description of the problem(s) to be solved, an activity 
plan and the methodologies used. 
The most of contact hours are used for reference search and critical reading. The UC works mainly as a 
workshop, where different aspects of the chosen themes are worked and discussed and the lab techniques 
are demonstrated. The remaining contact hours are occupied with tutorial support for the preparation and 
presentation of the dissertation project.

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

Esta UC e o modelo da respetiva avaliação permitem aos alunos beneficiar de “feedback” imediato sobre 
os planos de trabalho a realizar. Num ambiente que se pretende de discussão construtiva, os alunos 
tomam contacto com o processo académico de revisão por pares e têm a possibilidade de explanar as 
respetivas planificações e metodologias propostas, isto é, de defender argumentativamente a sua visão de 
como desenvolver trabalho científico no tema escolhido. A apresentação e defesa são tomadas como um 
“milestone” no processo de realização da dissertação

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This UC and the model followed for the evaluation allow the students to benefit from immediate feedback 
on the work plan to follow. In an atmosphere intended to provide a constructive discussion, the students 
are subjected to the academic process of peer review. In this way each student has the possibility to 
elaborate on her/his work plan and proposed methodologies and to defend their vision on how to develop 
scientific work on the chosen theme. The presentation and discussion are taken as a milestone during the 
development of the dissertation.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Depende do projeto de dissertação escolhido. 
A ser indicada pelo orientador de dissertação 

Depends on the chosen dissertation project.
To be indicated by the supervisor of the dissertation.

Mapa X - Biologia de Eucariotas Unicelulares/ Unicellular eukaryotes Biology

6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia de Eucariotas Unicelulares/ Unicellular eukaryotes Biology

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Carlos Serafim Varela - 10 T, 7,5 TP, 15 P and 5 S. 

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

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

A UC Biologia de Eucariotas Unicelulares pretende aprofundar os conhecimentos dos alunos no que 
respeita à biologia celular, classificação taxonómica, filogenia, bioquímica e aplicações biotecnológicas 
dos atuais dos grandes grupos taxonómicos que contêm eucariotas unicelulares, nomeadamente as 
(Viridi)plantae / Archaeplastida, Amoebozoa, Excavata, Chromalveolata e Rhizaria. Dá-se particular ênfase 
aos eucariotas unicelulares fotossintéticos e ao fenómenos de endossimbiose primária, secundária e 
terciária que deram origem a grande maioria destes grupos e respetiva perda dos cloroplastos por 
subgrupos que se tornaram parasitas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The subject Biology of Unicellular Eukaryotes (BEU) aims to deepen the students' knowledge regarding the 
cell biology, taxonomy, phylogeny, biochemistry and biotechnology applications of the current major 
taxonomic groups that contain unicellular eukaryotes, namely (Viridi) plantae / Archaeplastida, 
Amoebozoa, Excavata, Chromalveolata and Rhizaria. Particular emphasis is given to photosynthetic 
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unicellular eukaryotes and the phenomenon of primary, secondary and tertiary endosymbiosis, which gave 
rise to the vast majority of these megagroups as well as subgroups that lost their chloroplasts and became 
parasites.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Critérios de classificação taxonómica. Conceitos de monofilia, parafilia e polifilia. Problemas com 
classificações taxonómicas anteriores. Problemas da taxonomia molecular. Exemplos de organismos 
eucariotas unicelulares classificados erradamente devido a fenómenos de parasitismo e regressão 
molecular e celular. Características bioquímicas dos ramos Archaea, Bacteria e Eukarya. Classificação dos 
6 reinos de Cavalier-Smith. Evolução multinear dos eucariotas unicelulares. Metagenómica marinha. 
Superreino Eukaryota, nomeadamente “Reino” Chromalveolata, com as Linhagens Rhizaria, Cercozoa, 
Hacrobia, Stramenopiles (especial ênfase nas diatomáceas), Pseudofungi e Alveolata); “Reino” 
Archaeplastida, com especial ênfase na linhagem Rhodophyta e comparação com a linhagem Cryptophyta; 
“Reino” Excavata, com especial ênfase na linhagem Euglenophyta. O problema da transferência horizontal 
de genes no estabelecimento de linhagens por critérios moleculares

6.2.1.5. Syllabus:
Criteria for taxonomic classification. Concepts of monophyly, paraphyly, and polyphyly. Problems with 
previous taxonomic classifications. Problems of molecular taxonomy. Examples of unicellular eukaryotes 
classified incorrectly due to parasitism and molecular and cellular regression. Biochemical characteristics 
of the branches Archaea, Bacteria and Eukarya. Six kingdoms of classification by Cavalier-Smith. Multinear 
evolution of unicellular eukaryotes. Marine metagenomics. Superkingdom Eukaryota, including "Kingdom" 
Chromalveolata, which includes the Rhizaria, Cercozoa, Hacrobia, Stramenopiles (special emphasis on 
diatoms and Pseudofungi) and Alveolata lineages; "Kingdom" Archaeplastida, with special emphasis on 
the comparison between the Rhodophyta and Cryptophyta lineages; "Kingdom" Excavata, with special 
emphasis on the Euglenophyta lineage. The problem of horizontal gene transfer in the establishment of 
evolutionary lines by molecular criteria.

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

O programa acima referido permite que os alunos ganhem conhecimentos dos grandes grupos 
taxonómicos, utilizando critérios recentes de classificação baseados na sua história evolutiva e em 
critérios genéticos, moleculares e celulares. Igualmente os tipos de trofia, aquisição de autotrofia e/ou 
mixotrofia, ciclo de vida e metabolismo de eucariotas unicelulares são discutidos. Em especial são 
discutidas as suas respostas a stress abiótico e seu aproveitamento biotecnológico e o seu impacto no 
meio marinho. Vários aspectos destes pontos são demonstrados em aulas práticas e são discutidos em 
aulas teórico-práticas e seminários.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The above programme allows students to gain knowledge of major taxonomic groups, using recent 
classification criteria based on their evolutionary history and genetic, molecular and cellular criteria. 
Furthermore, types of trophism, autotrophic acquisition and / or mixotrophy, life cycle and metabolism of 
unicellular eukaryotes are discussed. In particular are discussed their responses to abiotic stress and their 
biotechnological exploitation and their impact on the marine environment. Several aspects of these points 
are demonstrated in practical classes and are discussed in theoretical and theoretical-practical classes as 
well as seminars.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas, os vários temas são expostos de uma maneira interativa, complementada por aulas 
teórico-práticas onde se discute os vários temas e a redação de uma monografia. As aulas práticas servem 
para os alunos aprenderem métodos de cultura e classificação taxonómica de eucariotas unicelulares por 
via molecular e microscópica. Além disso, os alunos aprendem a determinar bioatividades com potencial 
aproveitamento biomédico na biomassa destes microrganismos em ensaios in vitro. A avaliação realiza-se 
através da redação e apresentação de uma monografia com formato de artigo científico, de preferência em 
inglês. Caso os alunos não obtenham a classificação mínima ou não entregam a monografia a tempo, têm 
que realizar um exame escrito das componentes teórica, teórico-prática e prática.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the lectures, the themes are presented in an interactive manner, complemented by theoretical-practical 
classes where we discuss the topics related to unicellular eukaryotes and the writing of a monograph. 
Practical classes are designed for students to learn how to cultivate these organisms and how to carry out 
microscopic and molecular methods for their taxonomic classification. In addition, students learn how to 
determine bioactivities with biomedical potential use in the biomass by means of in vitro assays. 
Evaluation is carried out through the submission and presentation of a work in the form of a scientific 
paper, preferably written in English. If students do not obtain the minimum grade (9.5 out of 20) or do not 
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deliver their monograph in time, they will undergo a written exam on the theoretical, practical and 
theoretical-practical components of this subject.

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

Em BEU dá-se prioridade ao trabalho autónomo do aluno através de pesquisa de bibliografia e redação de 
uma monografia por parte dos alunos. Salvo raras exceções, os trabalhos redigidos e apresentados foram 
de boa qualidade, incidindo obrigatoriamente numa das componentes principais da UC, a que corresponde 
o conhecimento da taxonomia dos taxa selecionados pelo docente e alunos. Além disso, a apresentação e 
discussão dos trabalhos em seminários e aulas teórico-práticas permite um acompanhamento do 
desenvolvimento do trabalho e sua discussão. Nas raras exceções em que a monografia não foi entregue 
ou a sua qualidade foi considerada insuficiente, os alunos não foram dispensados do exame final, 
assegurando assim a obrigatoriedade dos alunos acompanharem todos os tópicos das aulas teóricas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In BEU, priority is given to the autonomous work by the student, through searching the literature and 
writing a monograph. With rare exceptions, the written papers presented were of good quality, which must 
cover a major component of the topics given in lecture, which corresponds to the taxonomy of the taxa 
selected by the teacher and students. In addition, the presentation and discussion of papers in seminars 
and practical classes allows the monitoring of work performance and their discussion. In the few cases 
that the monograph was not delivered or the quality was deemed insufficient, students were not exempt 
from the final exam, thus ensuring that the students follow all the topics given in the lectures.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Adl. et al. (2005). J. Eukaryot. Microb. 52, 399-451. (PDF) Burki et al. (2012). Proc. R. Soc. B 279, 2246-2254. 
(PDF)
Cavalier-Smith, T. (2004). Proc. R. Soc. Lond. B. 271: 1251-1262. (PDF) Glasgow et al. 2001. Environ. Health 
Perspectives 109: 715-730. (PDF) Hackett et al. (2007). Mol. Biol. Evol. 24: 1702-1713. (PDF) Kamoun & 
Smart (2005) Plant Disease 89: 692-699. (PDF) Keeling (2013) Annu. Rev. Plant Biol. 64: 583–607. (PDF)
LaRonde et al. 1996. Alaska’s Mar. Res. 8: 1-20. (PDF) Lewis, L. & R. McCourt (2004). Am. J. Bot. 91: 1535-
1556. (PDF) 
Qiu et al. (2013). Frontiers Plant Sci. 4, 363. (PDF) Randall et al. 2005. Molecular Plant-Microbe Interactions 
18: 229-243. (PDF)Schulze et al. 2014. Trends in Biotechnology 32: 422-430. (PDF)
Riisberg et al. (2008). Protist 160: 191-204. (PDF)
Stoecker et al. (2009). Aquatic Microb. Ecol. 57: 279-310. (PDF)
Wisecaver & Hackett (2010) BMC Genomics, 11: 366 (PDF)
Woese et al. (1990). Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 87: 4576-4579. (PDF)

Mapa X - Biologia Microbiana II/ Biology of Microorganisms II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia Microbiana II/ Biology of Microorganisms II

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Célia Maria Brito Quintas -15 T; 15 P; 7,5 TP

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

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

A-Conhecer e distinguir as características dos microrganismos pertencentes aos filos 
Zygomycota, Ascomycota e Basidiomycota e fungos mitospóricos.
B-Compreender as principais vias do metabolismo primário e secundário características de fungos.
C-Reconhecer a importância da diversidade metabólica dos microrganismos como fonte de inovação na 
produção de bioprodutos e como fonte de criação de riqueza.
D-Discutir resultados experimentais obtidos nas aulas práticas.
E-Aplicar as técnicas utilizadas nas aulas práticas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
A- Know and distinguish the characteristics of microorganisms belonging to the phyla 
Zygomycota, Ascomycota and Basidiomycota and mitosporic fungi. 
B- Understand the major pathways of primary metabolism and secondary characteristics of fungi. 
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C- Recognize the importance of metabolic diversity of microorganisms as a source of innovation in the 
production of bioproducts and as a source of wealth. 
D-Discuss experimental results obtained in practical classes. 
E-Apply the techniques learned in practical classes.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teóricas
1-Principais características dos “fungos verdadeiros” (Eumycota). Filos Zygomycota, Ascomycota e 
Basidiomycota e grupo Deuteromycota. 2-Ultraestrutura somática miceliana e leveduriforme. Parede 
celular 
3-Reprodução e tipos fundamentais de ciclos de vida
4-Metabolismo primário (produção de etanol, glicerol, enzimas, ácidos orgânicos e polímeros). 
Metabolismo secundário. Via do “poliketido” e dos isoprenóides. Produção de ciclosporina A, estatinas, 
antibióticos
5-Problemas de saúde causados por fungos. Sick building syndrome
6-Fungos e aplicações biotecnológicas 7-DNA barcode em fungos -Regiões ITS e D1-D2
Práticas
8-Diversidade fenotípica e taxonómica de leveduras 9-Efeito de desinfetantes em leveduras
10-Efeito de antimicóticos em leveduras 11-Pesquisa de atividades enzimáticas extracelulares do fungo 
Aureobasidium pullulans 12-Atividade killer em leveduras13-Fungos como agentes de controlo biológico 
14-Extração de DNA de fungos. Amplificação-Regiões ITS e D1-D2

6.2.1.5. Syllabus:
1-Main characteristics of "true fungi" (Eumycota). Phyla Zygomycota, Ascomycota and Basidiomycota and 
Deuteromycota group.
2-Ultrastructure of mycelia and yeast. Cell wall
3-Reproduction and fundamental types of life cycles
4-Primary metabolism (ethanol, glycerol, enzymes, organic acids and polymers). Secondary metabolism. 
Polyketide and isoprenoid pathways. Production of cyclosporin A, statins, antibiotics
5-Health problems caused by fungi. Sick building syndrome
6-Fungus and biotechnological applications
7-DNA barcode in fungi. Regions ITS and D1-D2

Practices
8-Phenotypic and taxonomic diversity of yeast
9-Effect of disinfectants on yeast
10-Effect of antifungal agents on yeasts
11-Extracellular enzymatic activities in Aureobasidium pullulans
12-Killer activity in yeast
13-Fungi as biological control agents
14-Fungal DNA extraction. PCR of ITS-and D1-D2 regions

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

Nas secções anteriores os objetivos estão identificados por letras e os conteúdos programáticos por 
números. A coerência entre objetivos e conteúdos está demonstrada na matriz de alinhamento que se 
indica seguidamente:

1-A
2-A
3-A
4-B, C
5-B
6-B, C
7-A
8-A
9-A,B, D
10-A, D, E
11-B, C, D, E
12-B, C, D, E
13-B, C, D, E
14-A, D

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In previous sections the objectives are identified by letters and syllabus items are numbered. The 
coherence of the syllabus with curricular units’ objectives is indicated in the following array of alignment:
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1-A
2-A
3-A
4-B, C
5-B
6-B, C
7-A
8-A
9-A,B, D
10-A, D, E
11-B, C, D, E
12-B, C, D, E
13-B, C, D, E
14-A, D

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas, com exposições, explicações e exemplos em Powerpoint e discussões de artigos. Aulas 
práticas que decorrem num laboratório de microbiologia onde os estudantes realizam trabalhos 
experimentais individuais ou em pequenos grupos. Aulas teórico-práticas onde os estudantes observam, 
registam e discutem os resultados que obtiveram nos trabalhos experimentais e esclarecem dúvidas.
A avaliação pode ser realizada por frequência ou por exame final sendo a componente prática de carácter 
obrigatório. A avaliação incide sobre a componente teórica (50%) e a componente prática (50%). O exame 
final corresponde a uma prova onde são abordados todos os conteúdos (práticos e teóricos) da unidade 
curricular

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes, were based on explanations and examples in Powerpoint and critical analysis of 
articles. Practical lessons were performed in a microbiology lab where students developed experimental 
work (individual or in small groups). In the theoretical-practical classes students record and discuss the 
results obtained in the experimental work. 
The assessment was performed by tests and final exams. The practical component is mandatory. The 
assessment focuses on the theoretical component (50%) and practical component (50%) written tests. The 
final exam addresses all contents (theoretical and practical) lectured.

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

As metodologias de ensino selecionadas para a lecionação das aulas teóricas decorrem da necessidade 
de transmitir uma série de conhecimentos fundamentais subjacentes aos objetivos A e B (A-Conhecer e 
distinguir as características dos microrganismos pertencentes aos filos Zygomycota, Ascomycota e 
Basidiomycota e fungos mitospóricos e B-Compreender as principais vias do metabolismo primário e 
secundário características de fungos.) de uma forma sólida. As aulas práticas constituem oportunidades 
para os estudantes acompanharem experimentalmente as características morfológicas e fisiológicas de 
espécies/estirpes de fungos e compreenderem a importância da diversidade micológica como fonte e 
inovação e riqueza. Desta forma, pretende-se que os estudantes atinjam os objetivos, A, B, C, D e E. As 
aulas teórico –práticas visam complementar as aulas teóricas e práticas e ainda atingir o objetivo D. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies selected for lectures derive from the need to teach fundamental knowledge 
underlying goals A and B (A- Know and distinguish the characteristics of microorganisms belonging to the 
phyla Zygomycota, Ascomycota and Basidiomycota and mitosporic fungi. B- Understand the major 
pathways of primary metabolism and secondary characteristics of fungi)
Practical classes provided opportunities for students to experimentally monitor the morphological and 
physiological characteristics of species/strains of fungi and understand the importance of mycological 
diversity as a source and innovation and wealth. This way, it is intended that students achieve the goals A, 
B, C, D and E. 
The work performed in theoretical-practical classes allowed achieving the objective D (Discuss 
experimental results obtained in practical classes).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bowman, S. M.; Free, S. J.(2006)The structure and synthesis of the fungal cell wall. BioEssays. 28: 799-808.
Deacon, J. (2006) Fungal Biology. 4.ed. Blackwell Publishing.
Kavanagh, K. (Ed) (2005)Fungi Biology and Applications. Chichester: John Wiley & Sons.
Kavanagh, K. (Ed) (2007)Medical Mycology- Cellular and Molecular Techniques. Chichester: John Wiley & 
Sons.
Schoch, C. L., Seifert, K. A., Huhndorf, S., Robert, V., Spougue, J. L., Levesqueb, C. E. ,Chen, W., and 
Fungal Barcoding Consortium (2012) Nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS) region as a 
universal DNA barcode marker for Fungi. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 109: 6241–6246.
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Woese et al. (1990)Towards a natural system of organisms: proposal for the domains Archaea, Bacteria, 
and Eucarya. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 87: 4576-4579.
Artigos disponíveis na Web of Knowledge.

Mapa X - Microbiologia Clínica / Clinical Microbiology

6.2.1.1. Unidade curricular:
Microbiologia Clínica / Clinical Microbiology

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Lídia Adelina Pó Catalão Dionísio - 7,5 T; 7,5 P e 2,5 S

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria Leonor Faleiro - 7,5 T; 7,5 P e 2,5 S

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

Conhecer a biologia dos principais microrganismos com importância clínica. Compreender os conceitos 
subjacentes aos métodos e técnicas utilizadas na diferenciação e diagnóstico destes microrganismos. 
Introduzir os conceitos de base microbiológica envolvidos na saúde e na doença.
Os alunos serão capazes de:
1 -Reconhecer os principais microrganismos com importância clínica.
2 - Conhecer os principais microrganismos causadores de doença, principais fatores de virulência, 
mecanismos de invasão e sua epidemiologia.
3 - Selecionar métodos adequados à sua diferenciação e diagnóstico.
4 - Desenvolver competências relativas à colheita de produtos biológicos, execução e interpretação de 
análises
5 – Identificar estratégias de prevenção e tratamento das principais doenças em humanos e zoonoses.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To know the biology of the main microorganisms with clinical importance. To understand the concepts 
underlying the methods and techniques used in the differentiation and diagnosis of these microorganisms. 
To introduce the concepts of microbiological base involved in health and disease. Students will be able to:
1 to recognize the main microorganisms with clinical importance. 
2-to know the main disease-causing micro-organisms, the main factors of virulence, invasion mechanisms 
and epidemiology. 
3-To select appropriate methods for differentiation and diagnosis. 
4-To develop competencies relative to biological products collecting, analysis execution and interpretation 
5 To identify strategies to prevent and treat the major human diseases and zoonoses.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Microbiota natural, oportunista e patogénica do corpo humano. Equilíbrio dinâmico entre o Homem e a sua 
microbiota. Desequilíbrios ecológicos da microbiota do corpo humano propiciadores da infecção. Estudo 
dos microrganismos frequentemente implicados em doenças infecciosas: ciclo de vida, factores de 
virulência, processos infecciosos e seu controle. Infecções associadas aos cuidados de Saúde (IACS). 
Principais microrganismos de interesse clínico: ciclo de vida, reprodução e controle do crescimento. 
Conceitos base utilizados na diferenciação e diagnóstico em Microbiologia Clínica. Métodos para 
isolamento, identificação e classificação dos principais agentes causadores de doenças infecto-
contagiosas a partir de diversos materiais biológicos.
Técnicas bioquímicas de identificação e testes de sensibilidade e antibiograma. Técnicas de diagnóstico 
molecular aplicadas em infecciologia, parasitologia e na despistagem de microrganismos com interesse 
clínico.PCR,Transcriptómica e Proteómica.

6.2.1.5. Syllabus:
Natural, opportunistic and pathogenic microbiota of the human body. Dynamic equilibrium between man 
and its microbiota. Ecological imbalances of the human body microbiota. Study of micro-organisms often 
involved in infectious diseases: lifecycle, virulence factors, infectious processes and their control. 
Healthcare-associated infections. Main microorganisms of clinical interest: life cycle, reproduction and 
growth control. The basic concepts used in the differentiation and diagnosis in Clinical Microbiology. 
Methods for isolation, identification and classification of the major causative agents of infectious diseases 
from various biological materials. Biochemical identification techniques and culture sensitivity tests and 
antibiogram. Molecular diagnostic techniques applied in infectiology, parasitology and on microorganisms 
screening with clinical interest.PCR, Transcriptomics and Proteomics.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular.

O conhecimento da biologia dos principais microrganismos com importância clínica será adquirido 
através do estudo da microbiota natural, oportunista e patogénica do corpo humano dos microrganismos 
frequentemente implicados em doenças infecciosas, que inlui os ciclos de vida, factores de virulência, 
processos infecciosos e seu controle. Os conceitos utilizados na diferenciação e diagnóstico em 
Microbiologia Clínica e os métodos para isolamento, identificação e classificação dos principais agentes 
causadores de doenças infecto-contagiosas a partir de diversos materiais biológicos facilitarão a 
compreensão dos mecanismos de base microbiológica envolvidos na saúde e na doença.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The knowledge of the biology of the main microorganisms with clinical importance will be acquired 
through the study of natural microbiota, opportunistic and pathogenic micro-organisms in the human body 
often involved in infectious diseases, which includes lifecycles, virulence factors, infectious processes and 
their control. The concepts used in the differentiation and diagnosis in clinical microbiology and the 
methods for isolation, identification and classification of the major causative agents of infectious diseases 
from various biological materials will facilitate the understanding of the basic microbiological mechanisms 
involved in health and disease.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposições orais do docente apoiadas por apresentações em suporte digital.Práticas laboratoriais para 
aplicação de técnicas de colheita de amostras, isolamento e identificação de microrganismos de interesse 
clínico. Apresentação oral, feita pelos alunos, de um tema sob a forma de seminário. A avaliação é 
realizada com base nos seguintes elementos: Participação nas aulas práticas; Serão admitidos os alunos 
que tiverem, no mínimo, participação a75% do total de aulas práticas obrigatórias. Frequência e/ou exame. 
A frequência e exame são provas escritas que incluem componentes teórico e prático. Apresentação de 
trabalho de grupo sobre um tema específico, com entrega obrigatória de uma cópia em formato digital. A 
avaliação final será feita com base nos seguintes elementos:Frequência e ou exame-70%, seminário-
30%.Serão dispensados de exame os alunos que obtiverem na frequência e no seminário nota igual ou 
superior a dez valores. A nota do exame e seminário tem que ser igual ou superior a 10

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Oral teaching supported by presentations in digital form.Lab practices for the application of sampling 
techniques, isolation and identification of microorganisms from clinical interest. Oral presentation, by 
students, of a theme in the form of seminar
The assessment is carried out on the basis of the following elements: Participation in class practices; Will 
be admitted students who have at least75% of the total participation of compulsory practical classes 
Frequency and/or exam.The frequency and examination are written tests that include theoretical and 
practical components.Presentation of group work on a specific theme, with compulsory delivery of a copy 
in digital format The final assessment will be made on the basis of the following elements: Frequency and 
or exam-70%,seminar30% Students who obtained in the frequency and in the seminary note equal to or 
greater than ten values will be excused from exam attendance. The note of the exam and seminar has to be 
equal or superior to ten

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

As exposições orais feitas pelos docentes, as aplicações de técnicas de colheita de amostras, isolamento 
e identificação de microrganismos de interesse clínico realizadas através das práticas laboratoriais e os 
seminários permitirão aos alunos: 
1- Reconhecer os principais microrganismos com importância clínica.
2 - Conhecer os principais microrganismos causadores de doença, principais fatores de virulência, 
mecanismos de invasão e sua epidemiologia.
3 - Selecionar métodos adequados à sua diferenciação e diagnóstico.
4 - Desenvolver competências relativas à colheita de produtos biológicos, execução e interpretação de 
análises
5 – Identificar estratégias de prevenção e tratamento das principais doenças em humanos e zoonoses
Conhecer a biologia dos principais microrganismos com importância clínica. Compreender os conceitos 
subjacentes aos métodos e técnicas utilizados na diferenciação e diagnóstico destes microrganismos. 
Introduzir os conceitos de base microbiológica envolvidos na saúde e na doença.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teachers oral exposures, the application of sampling techniques, isolation and identification of 
microorganisms from clinical interest held through laboratorial practices and seminars will allow students 
to:
1- Recognize the main microorganisms with clinical importance. 
2-Know the main disease-causing microorganisms, main factors of virulence, invasion mechanisms and 
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epidemiology. 
3-Select appropriate methods to their differentiation and diagnosis. 
4-Develop competencies relative to biological products collection, analysis execution and interpretation. 
5- Identify strategies to prevent and treat major human diseases and zoonoses 
To know the biology of main microorganisms with clinical importance. Understand the concepts 
underlying the methods and techniques used in differentiation and diagnosis of these microorganisms. 
Introduce the concepts of microbiological base involved in health and disease.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia básica
Ferreira, W.F.C., Sousa, J.C.F., Lima, N. (Coord) (2010).- Microbiologia. Lidel. Edições Técnicas. Lisboa.
Madigan, M.; Martinko, J.; Parker J. (2009) – Brock Biology of Microorganisms. 12. ed.. New Jersey: 
Prentice Hall.
Murray P. R., Rosenthal, K. S., Kobayashi, G. S., Pfaller, M. A. (2002) - Medical Microbiology (Michael 
Brown, ed.) Mosby Inc.
A bibliografia complementar será fornecida ao longo das aulas. 

Mapa X - Expressão Genética e Patologia / Expression Genetics and Pathology

6.2.1.1. Unidade curricular:
Expressão Genética e Patologia / Expression Genetics and Pathology

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca - 3T; 3TP; 15S

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria Manuela Grazina - 7,5T; 1,5TP
Gustavo Tiscornia - 4,5T; 3TP
Natércia Maria da Silva Conceição - 15P

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

- Compreender os mecanismos envolvidos no desenvolvimento de doenças genéticas, as metodologias 
para as diagnosticar e o desenvolvimento de
modelos animais e celulares para as estudar e identificar alvos terapêuticos.
- Capacidade de analisar e interpretar artigos de investigação em áreas relacionadas com as alterações de 
expressão genética em situações patológicas.
- Capacidade de elaborar propostas de investigação e executar pequenos projectos científicos sobre 
expressão genética e diagnóstico de doenças

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Understand the mechanisms involved in the development of genetic diseases, the methodologies for 
implementing a diagnostic and the use of animal models and in vitro cell studies suitable to unveil the 
mechanism of disease and therapeutic targets.
- Ability to analyze and interpret research articles in areas related to changes in gene expression in 
pathological conditions.
- Ability to prepare research proposals and run small scientific projects on gene expression and disease 
diagnostic.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao tema. Tipos de mutações e efeito na expressão genética e na sua regulação. Mutações 
que afectam a estrutura da cromatina e seu efeito na expressão genética. Mutações autossomais e ligadas 
aos cromossomas sexuais. Dominância e recessividade. Alterações epigenéticas. Penetração incompleta 
dos fenótipos e suas causas. Pleiotropismo. Doenças monogenicas e multigenicas. Mutações e 
desenvolvimento de tumores: hereditariedade no desenvolvimento de tumores ou na propensão para os 
desenvolver.Bases moleculares das patologias: exemplos
2. Métodos de diagnóstico e suas aplicações ao estudo das patologias humanas
3.Identificação de mutações associadas a doenças humanas através da utilização de ferramentas 
bioinformáticas e bases de dados publicas (NCBI, etc)
4. Seminários por convidados ilustrativos de temas relevantes para as patologias estudadas.
5. Apresentação de seminários pelos alunos sobre artigos científicos focando patologias específicas
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6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to the theme. Types of mutations and effect on gene expression and its regulation including 
those affecting chromatin structure. Autosomal and sex chromosomes linked to mutations. Dominance 
and recessiveness. Epigenetic changes. Incomplete penetrance of phenotypes and their causes. 
Pleiotropism. Monogenic and multigenic. Mutations and tumor development: in hereditary tumors or 
propensity to develop it. Molecular bases of pathologies: Examples
2. Diagnostic methods and their applications to the study of human disease
3.Identification of mutations associated with human diseases by using bioinformatics tools and public 
databases (NCBI, etc)
4. Seminars by invited guests of topics relevant to the conditions studied.
5. Presentation of seminars by students about scientific articles focusing on specific diseases

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos 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 
discutidas nas aulas teórico práticas (TP) e práticas, onde os alunos têm oportunidade de aplicar os 
conceitos apreendidos nas aulas teóricas, quer pela análise de casos estudo, quer pela resolução de 
exercícios com recurso a analises de bancos de dados e aplicações bioinformáticas, ou através da 
execução de experiências laboratoriais, sempre com um acompanhamento personalizado por estas aulas 
terem um pequeno numero de alunos

6.2.1.6. 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. These classes are designed with the objective of providing the 
student with the theoretical concepts they need to be able to perform the theoretical exercises and 
laboratory manipulations and still appreciate the practical applications discussed during analysis of case 
studies (TP classes) and during laboratory classes (P classes) , where students have the opportunity to 
apply the concepts learned in lectures to specific case studies, either by using analysis of databases and 
bioinformatics applications, or by performing laboratory experiments, always with a personalized follow-up 
since these classes have a small number of students (max 10-12 students)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Teóricas: Aprendizagem de conceitos, baseadas em livros recomendados e em artigos científicos. 
São aconselhadas.
Aulas Teórico-práticas e Seminários: Discussão dos pontos focados nas aulas teóricas, apresentação de 
casos clínicos exemplificativos e preparação
das aulas praticas. São obrigatórias
Aulas Prática: Planeadas para permitir aos alunos executar técnicas básicas e aplicar conceitos ensinados 
e discutidos nas aulas T e TPs. São obrigatórias. Os alunos que não completarem pelo menos 80% das 
aulas práticas não serão admitidos a exame final.
Avaliação: Exame Teórico (12,5 valores) + Seminários (2,5 valores) + Exame Prático (5 valores)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures: Learning concepts, based on recommended books and scientific articles. Classes are not 
mandatary but are recommended.
Case studies and Seminars: Discussion of points raised in lectures, presentation of exemplary clinical 
cases and preparation of practical classes. They are mandatory
Practical classes: Planned to allow students to perform basic techniques and apply concepts taught and 
discussed in class T and TPs. They are mandatory. Students who do not complete at least 80% of the 
practical classes will not be admitted to the final exam.
Exams: Theoretical Examination (12.5 points) + Seminars (2.5 points) + Practical Exam (5 points)

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

Métodos de ensino adequados, comprovado pelos resultados obtidos. Aulas T e TPs: foi fomentada a 
discussão de problemas reais e de casos estudos ilustrativos da matéria leccionada com participação 
activa dos alunos nas discussões.
Aulas práticas divididas em dois grupos: uma parte (5h) no laboratório, e outra parte (10h) para 
aprendizagem da utilização de bases de dados e recolha de material para a elaboração do trabalho final 
prático. É possível dar atenção a todos os alunos de forma personalizada o que contribui para um melhor 
nível de aprendizagem. Os seminários foram divididos também em duas partes. Num primeiro bloco de 
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horas cada aluno apresenta um artigo o que permite analisar e discutir em detalhe diferentes temas. Num 
segundo bloco de horas, os alunos têm oportunidade de assistir a seminários apresentados por vários 
investigadores, o que permite um contacto directo com temas variados de investigação no contexto da 
disciplina

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methods adequate as shown by results obtained. Classes T and PT foster discussion of real 
problems and illustrative case-studies. They are taught with active participation of students in the 
discussions.
Practical classes divided into two groups: one part (5h) in the laboratory, and the other part (10h) using 
bioinformatics approaches for learning the use of databases and how to collect material for preparation of 
the final practical work. It was possible to give attention to all students in a personalized manner which 
contributed to a better level of learning. The seminars were also divided into two parts. In a first block of 
hours each student presents a paper, which allows analysis and detailed discussion of different themes. In 
a second block of hours students have the opportunity to attend seminars presented by several 
researchers, allowing direct contact with various research topics in the context of the discipline

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Livros básicos de Genética Molecular e de Genética humana e Patologias (disponiveis no site do Genoma 
Humano)
- Essential genetics, 2014 (D Hartl) Eds: Jones and Bartlett
- Genes X Benjamin 2011 (Lewin) Eds: Jones and Bartlett
- 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

Mapa X - Genética Molecular de Eucariotas / Molecular Genetics of Eukaryotes

6.2.1.1. Unidade curricular:
Genética Molecular de Eucariotas / Molecular Genetics of Eukaryotes

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca - T:3; TP:1,5; P:3; S:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Wolfgang Link – 4T
Rui Gonçalo Martinho - 2T; 3TP
Gustavo Tiscornia - 4T; 3TP; 6P
Natércia Maria da Silva Conceição - 2T; 6P

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

Adquirir conhecimentos sobre os mecanismos de expressão genética e sua regulação em eucariotas. 
Factores de transcrição e receptores nucleares.
Análise funcional do promotor. Splicing alternado. MicroRNAs. Regulação a nível da tradução e pós 
tradução
- Analisar artigos científicos focando vários exemplos de mecanismos de resposta a situações de stress, 
adaptações ambientais ou alterações patológicas e de aplicações de técnicas de genética inversa, sobre-
expressão e repressão da expressão de genes in vitro e in vivo.
- Adquirir conhecimentos sobre a utilização de bancos de dados do genoma humana para analise 
bioinformática de genes e seus promotores, identificação de locais de regulação incluindo sequências de 
reconhecimento por factores reguladores da transcrição, activadores e silenciadores, sequências de 
splicing, sequências sujeitas a metilação, entre outras.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Acquire knowledge about the mechanisms of gene expression and its regulation in eukaryotes. 
Transcription factors and nuclear receptors.
Functional promoter analysis. Alternative splicing and implications. MicroRNAs. Regulation at translation 
and post-translational level
- Analyze scientific articles focusing on several examples of response mechanisms to stress, 
environmental adaptations or pathological changes and applications of reverse genetics techniques, over-
expression and repression of gene expression in vitro and in vivo.
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- Acquire knowledge on the use of databases of the human genome to analyze through bioinformatics 
approaches gene structure and promoters, regulation of local identification including recognition 
sequences for transcription regulatory factors, activators and silencers, splicing sequences, sequences 
subject to methylation, among others.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
TEÓRICAS
1.Mecanismos básicos de expressão e regulação genética em eucariotas:
1.1. Estrutura da cromatina, alterações epigenéticaa e imprinting.
1.2. Transcrição: analise funcional de promotores, factores de transcrição, activadores e silenciadores, 
splicing alternado e processamento do transcrito..
1.3. Expressão génica durante o desenvolvimento do embrião.
1.4. Regulação pós transcricional- microRNAs. Estrutura, expressão, processamento e modo de 
funcionamento. Exemplos de funções biológicas reguladas por microRNAs
1.5. Regulação a nível da tradução e pós tradução. Complexos proteicos, localização subcelular, 
mecanismos de importação/exportação nuclear. Interruptores moleculares
TEÓRICO-PRÁTICAS (TPs) e PRÁTICAS: Utilização de bancos de dados para análise de genes, locais de 
regulação dos transcritos, e efeito de mutações.
Discussão dos temas abordados nas teóricas
SEMINÁRIOS: Apresentações pelos alunos e por convidados seguidas de discussões generalizadas

6.2.1.5. Syllabus:
THEORETICAL CLASSES
1.Basic mechanisms of gene expression/ regulation in eukaryotes :
1.1. Chromatin structure, epigenetic changes and imprinting.
1.2. Regulation of transcription: Functional analysis of promoters, transcription factors, activators and 
suppressors, alternative splicing and nuclear processing.
1.3. Regulation of gene expression during development of the embryo.
1.4. Regulation at post transcriptional level- microRNAs . Structure, expression, processing and function. 
Examples of biological functions regulated by microRNAs
1.5. Regulation at the translational and post translation levels. Protein complexes, subcellular localization, 
mechanisms of import and nuclear export,. molecular switches.
CASE STUDIES (TPS) AND LABORATORY CLASSES: Use of databases for analysis of genes, local 
regulation of transcripts, and effects of mutations.
Discussion of the issues addressed in the theoretical classes
SEMINARS: Presentations by students and guests followed by general discussions.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos 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 
discutidas nas aulas teórico práticas (TP) e práticas, onde os alunos têm oportunidade de aplicar os 
conceitos apreendidos nas aulas teóricas, quer pela análise de casos estudo, quer pela resolução de 
exercícios com recurso a analises de bancos de dados e aplicações bioinformáticas, ou através da 
execução de experiências laboratoriais, sempre com um acompanhamento personalizado por estas aulas 
terem um pequeno numero de alunos.

6.2.1.6. 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. These classes are designed with the objective of providing the 
student with the theoretical concepts they need to be able to perform the theoretical exercises and 
laboratory manipulations and still appreciate the practical applications discussed during analysis of case 
studies (TP classes) and during laboratory classes (P classes) , where students have the opportunity to 
apply the concepts learned in lectures to specific case studies, either by using analysis of databases and 
bioinformatics applications, or by performing laboratory experiments, always with a personalized follow-up 
since these classes have a small number of students (max 10-12 students).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Teóricas: Aprendizagem de conceitos, baseadas em livros recomendados e em artigos científicos. Apoiada 
por documentos em power point e em artigos exemplificativos distribuídos aos alunos através da tutoria 
electrónica. São aconselhadas.
Teórico-práticas e Seminários: Discussão dos pontos focados nas aulas teóricas e preparação das aulas 
práticas. São obrigatórias e constituem um complemento indispensável das aulas teóricas e práticas, 
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permitindo uma melhor compreensão dos conceitos leccionados ao longo do módulo.
Práticas: Aplicação de conceitos discutidos nas aulas T e TPs com a ajuda de ferramentas bioinformáticas. 
São obrigatórias. Os alunos devem completar 80% das Práticas para admissão a exame. As faltas devem 
ser justificadas.
Os alunos devem assinar as folhas de presença

Exames: 
- Época normal, recurso e melhoria para matéria T+TP (70%)
- Práticas + seminários (30%): avaliação em momentos separados, a organizar com os alunos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical classes: Learning concepts, based on recommended books and scientific articles. Supported 
by documents in power point and articles distributed to students through the electronic mentoring. 
Classes are recommended, not mandatory..
Case studies and Seminars: Discussion of points raised in lectures and preparation of practical classes. 
Are mandatory and are an essential complement to the theoretical and practical classes, allowing a better 
understanding of concepts taught.
Practical classes: Application of concepts discussed in the classes T and TPs with the help of 
bioinformatics tools. They are mandatory. Students must complete 80% of practical classes for admission 
to examinations. Absences must be justified.
Students must sign attendance sheets
Exams:
- Based on T + TP classes: 70%
- Practical + seminars 30%: evaluation at separate times, to organize with students.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos 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 discussões.
Aulas práticas: aprendizagem da utilização de bases de dados e recolha de material com o objectivo de 
ensinar a fazer a análise de um gene, sua estrutura, factores de transcrição candidatos como reguladores 
da expressão, alterações epigenéticas. Estas informações serão utilizadas para a elaboração de um 
trabalho prático final constituído pela análise da estrutura e regulação de um gene em particular incluindo 
promotores alternativos e variantes transcricionais.
É possível dar atenção a todos os alunos de forma personalizada o que contribui para um melhor nível de 
aprendizagem. Os seminários são divididos em duas partes. Num primeiro bloco de horas cada aluno 
apresenta um artigo o que permite analisar e discutir em detalhe diferentes temas. Num segundo bloco de 
horas, os alunos têm oportunidade de assistir a seminários apresentados por vários investigadores, o que 
permite um contacto directo com temas variados de investigação no contexto da disciplina.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Teaching methods adequate as shown by results obtained. Classes T and PT foster discussion of real 
problems and illustrative case-studies. They are taught with active participation of students in the 
discussions.
Practical classes Aiming at promoting learning on the use of databases and collection of available material 
suitable for analysis of a gene structure, candidate transcription factors as regulators of expression, 
epigenetic changes . This information will be used for the preparation of a final practical work consisting 
on the analysis of structure, promoter analysis, existing transcript variants and expected regulation of a 
particular gene.
It is possible to give attention to all students in a personalized manner which contributes to a better level of 
learning. The seminars are divided in two parts. In a first block of hours each student presents a paper, 
which allows analysis and detailed discussion of different themes. In a second block of hours students 
have the opportunity to attend seminars presented by several researchers, allowing direct contact with 
various research topics in the context of the discipline.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Livros em papel:
- Genes X Benjamin Lewin, 2011 Editora: Jones and Bartlett (recomendado)
- Genetics: analysis of genes and genomes. Daniel L. Hartl e Elizabeth W. Jones
7ª edição, 2009 Editora: Jones and Bartlett Publishers, USA
- Introduction to Genetic Analysis (10th edition). Griffiths JF et al, 2012
Livros digitais:
Livros digitais-biblioteca do NIH
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
Genes and Disease
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bookres.fcgi/gnd/tocstatic.html
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Genomes
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=genomes
Gene Reviews
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=gene.TOC
Human Molecular Genetics 2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=hmg
Artigos científicos focando os temas abordados na disciplina.

Mapa X - Ecologia Microbiana / Microbial Ecology

6.2.1.1. Unidade curricular:
Ecologia Microbiana / Microbial Ecology

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Margarida dos Prazeres Reis - T: 15; P:10; TC: 7,5; S:5

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

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

No final do semestre, o aluno deve ser capaz de:
- Conhecer e compreender os factores que regulam o crescimento microbiano em cultura e no ambiente;
- Relacionar a variação ambiental com a distribuição de microrganismos nos diversos tipos de ambiente;
- Compreender e interpretar a variação espacial e/ou temporal na abundância e composição específica de 
diversos microbiomas;
- Conhecer e compreender com detalhe o papel dos microrganismos nos processos biogeoquímicos quer 
a nível global quer localmente em ambientes naturais e artificiais;
- Conhecer e compreender os fatores ecológicos que afetam a microbiota comensal e parasita do Homem, 
reconhecendo a relevância da Ecologia Microbiana na abordagem a patologias humanas quer infecciosas, 
quer crónicas;
- Desenhar e realizar experimentação laboratorial simuladora de situações de biorremediação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the semester the student should be able to:
- Know and understand factors regulating microbial growth, both in culture and in the environment;
- Relate environmental diversity and changes with the distribution of microorganisms in several types of 
environments;
- Understand and interpret spatial and/or temporal changes in abundance and specific composition of 
different microbiomes;
- Know and understand in detail the role of microorganisms in biogeochemical processes, both at global 
and local level in natural and artificial environments;
- Know and understand ecological factors affecting human commensal and parasitic microbiota, 
recognizing the relevance of microbial ecology to the approach of both chronic and infectious diseases;
- Delineate and conduct laboratory experiments simulating bioremediation treatments.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Ecologia: conceitos gerais numa perspectiva histórica.
Autecologia e sinecologia em ecologia microbiana.
Estruturas celulares e adaptações ao micro- e macroambiente microbiano.
Grupos taxonómicos e grupos funcionais microbianos.
Teias alimentares microbianas e fluxos de energia.
Processos microbianos nos ciclos biogeoquímicos.
Métodos microbiológicos, bioquímicos e moleculares em ecologia microbiana. Breve introdução a técnicas 
moleculares na detecção de microrganismos não cultiváveis por métodos convencionais.
Avaliação da microbiota comensal e parasita do Homem pelos novos métodos da ecologia microbiana. 
Biotecnologia microbiana no ambiente
Os microrganismos como agentes de biorremediação

6.2.1.5. Syllabus:
Ecology: general concepts under a historical perspective.
Autecology and synecology in microbial ecology.
Microbial cellular structures involved in adaptations to the microbial micro- and macro-environment.
Taxonomic groups versus functional microbial groups.
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Microbial trophic webs and energy fluxes.
Microbial processes in biogeochemical cycles.
Microbiological, biochemical and molecular methods in microbial ecology.
A brief introduction to molecular techniques for the detection of viable non culturable microorganisms.
New techniques for the assessment of human commensal and parasitic microbiota.
Microbial biotechnology for the environment.
Microorganisms as bioremediation agents

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

aprendizagem da unidade curricular (1000 caracteres)
Os conteúdos programáticos foram delineados precisamente de modo a promover a aquisição das 
competências referidas 6.2.1.4., conduzindo os alunos ao conhecimento dos fatores bióticos e abióticos 
que determinam a estrutura e composição dos microbiomas, e ao reconhecimento de como os 
desequilíbrios naqueles fatores determinam a dominância de determinados grupos funcionais, 
favorecendo populações microbianas que poderão ser indesejáveis num contexto de gestão quer do 
ambiente quer da saúde pública. Nas aulas práticas os alunos adquirem também a capacidade de 
manuseamento de técnicas que permitem avaliar impactos de alterações induzidas em microbioma, quer 
em contexto ambiental, quer industrial, quer humano.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Program contents were chosen so as to promote the competences listed in 6.2.1.4, leading the students to 
the knowledge of biotic and abiotic factors determining microbiomes composition and structure, and to the 
recognition of how unbalances of these factors may determine the dominance of certain functional groups, 
while favoring eventually undesirable microbial populations, in a context of environment and / or public 
health management. In laboratory classes, students acquire manipulation skills and techniques that allow 
them to assess impacts of microbiome changes induced in an industrial, environmental or human health 
context.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino envolve:
1. aulas teóricas expositivas com disponibilização prévia dos diapositivos na tutoria eletrónica;
2. aulas práticas em laboratório para determinação de diversos parâmetros físico-químicos e biológicos 
em água recolhida nas minas de S. Domingos;
3. trabalho de campo com colheitas ao longo da Ribeira de S. Domingos, em visita de estudo à área 
mineira abandonada de S. Domingos.
4. orientação dos alunos na preparação de um seminário a apresentar em sessão específica para a sua 
avaliação, e a que corresponderá 30% da avaliação
global da disciplina;
5. exame teórico e prático para avaliação dos conhecimentos adquiridos, valorado em 70% na avaliação 
global da disciplina.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodology involved
1. theoretical expositive classes with previous online distribution of presented slides;
2. Laboratory classes for the determination of several physical, chemical and biological parameters in acid 
mine drainage samples collected at S. Domingos;
3. Field work with sample collection along S.Domingos stream in an abandoned mine area;
4. Student orientation in the preparation of a seminar to be presented at specific evaluation session, to 
which corresponds 30% of the microbial ecology course mark. 
5. Final theoretic and practical exam for the remaining 70% of the scores of this course.

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

Em tempos de livre acesso a todo o tipo de informação nas páginas web da especialidade, torna-se mais 
importante formar alunos com elevado espírito crítico, capazes de discriminar a informação a recolher, do 
que transmitir um elevado número de conteúdos a memorizar transitoriamente. Com a convicção de que o 
espírito crítico se baseia na sólida aquisição dos conceitos de base em cada disciplina, e a premissa que 
os alunos não podem relacionar conceitos, estruturas e situações que não apreenderam, é necessário que 
para além da docente explicar e relacionar os conteúdos programáticos, os próprios alunos interiorizem 
os conceitos aplicando-os na apresentação de seminários e no delineamento, desenvolvimento e 
monitorização de experiências simuladoras de sistemas de biorremediação ambiental no âmbito das 
práticas laboratoriais. 
Reconhece-se-se apenas como inconveniente o facto de o programa concreto da disciplina ser variável de 
ano para ano, em função dos temas escolhidos pelos alunos
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In an era of open access to all kind of information, on web pages of the specific fields, the education for a 
critical spirit, discriminating the information to be collected, became more relevant, than the transmission 
of many contents that might be transitorily memorized. Since a critical spirit must rely on the acquisition of 
solid base concepts in the discipline, and students are unable to relate concepts, structures and situations 
they have not apprehended, students are invited to apply to new situations the program contents that were 
explained and related by the teacher.
The preparation of seminars about new themes and the design of new bioremediation experiments, testing 
theoretical concepts, aim to consolidate concepts while developing a critical spirit.
The only possible inconvenience arises from the inter annual variability of the specific program contents, 
in function of the themes and field works chosen by the students.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Para além de artigos a pesquisar pelos alunos na b-on/Papers to be sought by the students on the b-on, 
and::
Allison S. D. & Martiny J. B., 2008. Colloquium paper: resistance, resilience, and redundancy in microbial 
communities. Proc Natl Acad Sci USA 105: 11512–11519
Bohannan B. J. & Hughes J., 2003. New approaches to analyzing microbial biodiversity data. Curr Opin 
Microbiol 6: 282–287
Gonzalez, A. ,Clemente,J.C., Shade, A., Metcalf, J.L., Song, S. , Prithiviraj, B, Palmer, B.E. & Rob Knight, R. 
2011. Our microbial selves: what ecology can teach us. EMBO Reports 12 (8): 775-784
Hurst, C. J., Knudsen, G. R., McInerney, M. J., Stetzenbach, L. D. & Walter, M.V. (Eds.), 1997. Manual of 
environmental microbiology, ASM Press, Washington DC, 94p.
Van Dijk, T. (ed.), 2008. Microbial Ecology Research Trends, Nova Science Publisher, 274p.,
Varnam, A. H. & Evans, M. G., 2000. Environmental Microbiology, Manson Publishing, London, 160 p.

Mapa X - Estabelecimento e Manutenção de Culturas Celulares / Establishment and maintenance of cell 
cultures 

6.2.1.1. Unidade curricular:
Estabelecimento e Manutenção de Culturas Celulares / Establishment and maintenance of cell cultures 

6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Vincent Laizé - 8 T; 1 TP; 8 P

6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria Leonor Quintais Cancela da Fonseca - 4,5 T; 2 TP
Natércia Maria da Silva Conceição - 2,5 T; 2 TP; 5 P

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

Compreender os principais conceitos da cultura, manipulação e conservação in vitro da célula animal.
Aprender os princípios básicos necessários à manipulação de células em laboratório e para estabelecer e 
caracterizar culturas primárias e linhas celulares derivadas de tecidos e órgãos.
Conhecer as principais aplicações da cultura de células animais em Ciências Biológicas, em Biotecnologia 
e em Biomedicina.
Aprender as regras básicas de segurança em cultura de células.
Efectuar culturas de células e executar as metodologias básicas praticando os conhecimentos 
apreendidos nas aulas teóricas.
Interpretar artigos científicos focando as tecnologias aprendidas e discutidas nas aulas teóricas e ser 
capaz de os analisar e discutir.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understand the main concepts of the in vitro culture, handling and cryopreservation of animal cells.
Learn the basic techniques to establish primary cultures and cell lines derived from tissues and organs.
Learn the main applications of animal cell culture in Life Sciences, Biotechnology and Biomedicine.
Learn the basic safety rules in cell culture facilities.
Perform basic methodologies to maintain, subclone, count, cryopreserve animal cell cultures/lines.
Interpret scientific articles focusing on the technologies learned and discussed in lectures.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Principais desenvolvimentos da tecnologia de células animais.
Biologia da célula em cultura.
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Desenho e distribuição do laboratório.
Normas de segurança e perigos biológicos.
O ambiente de cultura.
Contaminação e sua detecção.
Métodos para criopreservação e armazenamento de células.
Manutenção da cultura: linhas celulares, células em aderência/suspensão, células estaminais, IPs, 
transdiferenciação celular, células do sistema imunitário.
Clonagem e selecção de linhas celulares específicas.
Estabelecimento de linhas celulares e processos de imortalização.
Caracterização de linhas celulares.
Controlo de qualidade e monitorização das culturas.
Metodologias e reagentes utilizadas para introdução de material genético nas células.
Culturas tridimensionais: histotípica e organotípica.
Scalling-up de culturas de células animais em suspensão.
Obtenção de produtos de interesse biotecnologico ou farmacêutico com células animais.
Applicações em saúde humana.

6.2.1.5. Syllabus:
Key developments in animal cell technology.
Biology of the cell in culture.
Cell culture facilities: design and good practices.
Safety standards and biological hazards.
The culture environment.
Contamination and its detection.
Methods for cryopreservation and storage of cells.
Maintenance of cell cultures.
Cloning and selection of specific cell lines.
Establishment of cell lines and immortalization process.
Characterization of cell lines.
Quality control and monitoring of cultures.
Methods and reagents used to introduce genetic material into cells.
Three-dimensional cultures.
Scalling-up cultures of animal cells in suspension.
Obtaining products of biotechnological or pharmaceutical interest with animal cells.
Applications in human health.

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

Os métodos de ensino foram adequados conforme se comprova pelos bom resultados obtidos.
Nas aulas Teóricas e Teórico-práticas foi fomentada a discussão através da apresentação de problemas 
reais e de casos estudos ilustrativos da matéria leccionada. Os alunos participaram de forma activa em 
grupos de discussão durante as TPs. As aulas práticas foram divididas em duas partes: uma parte para 
aprendizagem da utilização de material de culturas celulares e outra parte para o estabelecimento e a 
manutenção de culturas celulares. Dado que a turma era pequena, foi possível dar atenção a todos os 
alunos de forma individualizada e personalizada o que permitiu a cada aluno um melhor nível de 
aprendizagem.
Os alunos assistiram a 5 seminários por vários investigadores o que lhes permitiu um contacto directo 
com temas variados de investigação no contexto da cultura celular e a possibilidade de discutir e tirar 
dúvidas sobre esses temas com quem trabalha directamente nessas áreas de investigação. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Teaching methods were appropriate as evidenced by the good results obtained.
During THEORETICAL AND THEORETICAL-PRACTICAL CLASSES, discussion was fostered through the 
presentation of cell applications and cases studies illustrative of the lectures. The students participated 
actively in discussion groups during the theoretical-practical classes.
PRACTICAL CLASSES were divided into two parts: one part for learning how to use material and 
equipment for cell cultures and a second part for learning how to establish and maintain cell cultures/lines. 
Given the small number of students, it was possible to pay attention to all of them in an individualized and 
personalized manner, providing them with a better learning experience.
SEMINARS: students attended 5 seminars given by various researchers in the field of cell culture therefore 
having a direct contact with various research topics and an opportunity to discuss and ask questions 
about issues that they might have. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
AULAS TEÓRICAS: São aconselhadas (faltas não serão contabilizadas); Apoiadas por documentos em 
PowerPoint e artigos exemplificativos distribuídos aos alunos através da tutoria electrónica.
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AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS: São obrigatórias (folha de presença a assinar); Discussão dos pontos 
focados nas aulas teóricas e preparação das aulas praticas.

AULAS PRÁTICAS: São obrigatórias (folha de presença a assinar); Execução das técnicas básicas de 
cultura de células cujos conceitos foram ensinados/discutidos nas aulas T/TP.

SEMINÁRIOS: São obrigatórios (folhas de presença a assinar); Sobre temas das aulas teóricas. O objectivo 
será descrever aplicações da cultura de células aprofundando as técnicas utilizadas, o tipo celular mais 
apropriado e os objectivos esperados.

AVALIAÇÃO: 20 valores a distribuir como segue: 10 val. Exame Teórico (época normal, recurso ou 
melhoria); 5 val. Exame Seminários; 5 val. Exame Prático (época normal, recurso ou melhoria).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
THEORETICAL CLASSES: They are advised (absences will not count); Supported by documents in 
PowerPoint and sample articles distributed to students through the electronic tutorial.

THEORETICAL-PRACTICAL CLASSES: They are mandatory (presence sheet to be signed); Discussion of 
points raised in lectures and preparation of practical classes.

PRACTICAL CLASSES: They are mandatory (presence sheet to be signed); Application of the basic 
techniques of cell culture whose concepts were taught and discussed in class T/TP.

SEMINARS: They are mandatory (presence sheet to be signed); On topics of the lectures. The aim is to 
present cell culture applications, deepening the techniques used, illustrating various cell type and 
expected outputs.

RATING: 20 points to distribute as follows: 10 pts for theoretical exam; 5 pts for seminars exam; 5 pts for 
practical exam.

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

PROGRAMA AULAS TEÓRICAS (15 horas)
1. O desenvolvimento da tecnologia de células animais
1.1 Vantagens da Cultura de Células
1.2 Desvantagens. Principais diferenças in vitro
1.3 Definição de tipos de cultura de tecidos
1.4 Biologia da célula em cultura
2. O laboratório de cultura de células: estrutura, equipamentos e manuseamentos
2.1 Desenho e distribuição do laboratório
2.2 Equipamento necessário
2.3 Tecnicas assépticas
2.4 Normas de segurança e perigos biológicos
3. Condições de cultura
3.1 Substrato
3.2 Fase de Gás
3.3 Meio e Temperatura
4. Métodos de cultivo e desenvolvimento de culturas primária
4.1 Preparação e esterilização
4.2 Desagregação do tecido e cultura primária
4.3 Manutenção da cultura: obtenção de linhas celulares
5. Desenvolvimento de linhas celulares estáveis
5.1 Selecção de linhas celulares específicas
5.2 Caracterização de linhas celulares
5.3 Contaminação por outros tipos celulares: detecção e cuidados a ter
5.4 Estabelecimento de linhas celulares: imortalização
6. Outras técnicas usuais em cultura de células
6.1 Clonagem de células. Determinação da viabilidade e do crescimento celulares
6.2 Armazenamento das células: congelamento e descongelamento
6.3 Técnicas de sincronização do ciclo celular. Determinação do cariótipo e suas aplicações
6.4 Técnicas de transfecção: aplicações
6.5 Técnicas de visualização e separação das células. Determinação da morfologia celular
6.6 Cultura de órgãos e suas aplicações
7. Células Estaminais
8. Células do sistema imunitário

PROGRAMA AULAS PRÁTICAS (15 horas)
P1 (1 hora)
Apresentação do curso prático e considerações gerais sobre o laboratório de cultura de células animais, e 
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procedimentos gerais de laboratório.
P2 (4 horas)
Aprendizagem de técnicas básicas em cultura de células: Preparação de meios de cultura, passagem e 
manutenção de uma linha celular, contagem, viabilidade celular e criopreservação de células.
P3 (2.5 horas)
Aprendizagem de técnicas de transfecção de células: O método do fosfato de cálcio.
P4 (2.5 horas)
Detecção da expressão da beta galactosidase em células transfectadas com o pCMV-betaGAL.
P5 (4 horas)
Manutenção de uma linha celular e teste de mineralização da matriz extracelular através os métodos de 
coloração com Alizarin Red e von Kossa.
P6 (1 hora)
Consolidação de conhecimentos e discussão dos resultados obtidos.
PROGRAMA AULAS TEÓRICO-PRÁTICAS (5 horas)
Discussão dos pontos focados nas aulas teóricas e nos seminários, analise e discussão de artigos 
científicos focando aplicações da cultura de células.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
THEORETICAL CLASSES (15 h)
1. Development of animal cell technology
1.1 Advantages of cell culture
1.2 Disadvantages. Key differences in vitro/in vivo
1.3 Definition of types of tissue culture
1.4 Biology of the cell culture
2. The cell culture laboratory: structure, equipment and handling
2.1 Design of the facility
2.2 Equipment needed
2.3 Aseptic techniques
2.4 Safety standards and biological hazards
3. Culture conditions
3.1 Substrate
3.2 Gas phase
3.3 Medium and temperature
4. Methods for the culture and growth of primary cultures
4.1 Preparation and sterilization
4.2 Breakdown of tissue and primary culture
4.3 Culture handling: obtaining cell lines
5. Development of stable cell lines
5.1 Selection of specific cell lines
5.2 Characterization of cell lines
5.3 Contamination by other cell types: detection and care
5.4 Establishment of cell lines: immortalization
6. Other common techniques in cell culture
6.1 Cloning of cells. Determining the viability and cell growth
6.2 Storage of cells: freezing and thawing
6.3 Cell cycle synchronization techniques. Determination of the karyotype and its applications
6.4 Transfection techniques: Applications
6.5 Visualization techniques and cell separation. Determination of cell morphology
6.6 Culture of organs and their applications
7. Stem Cells
8. Cells of the immune system
PRACTICAL CLASSES (15 h)
P1 (1 h) Presentation of the practical course and general considerations about the animal cell culture 
laboratory, and general laboratory procedures.
P2 (4 h) Basic techniques in cell culture: Preparation of culture media, subcloning, maintenance, cell 
counting, cell viability and cell cryopreservation.
P3 (2.5 h) Techniques for transfecting cells: Calcium-phosphate method.
P4 (2.5 h) Detection of beta-galactosidase expression in cells transfected with pCMV-betaGAL.
P5 (4 h) Induce and detect extracellular matrix mineralization in mineralogenic cell cultures by alizarin red 
and von Kossa staining.
P6 (1 h) Consolidation of knowledge and discussion of the results.
THEORETICAL-PRACTICAL classes (5 h)
Discussion of points raised in lectures and seminars, analysis and discussion of scientific papers focusing 
on applications of cell culture.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. General Techniques of Cell Culture: Handbooks in Practical Animal Cell Biology
Harrison MA, Rae IF
Cambridge Univiversity Press, 1997, ISBN:052157496X
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2. Engenharia genética: Princípios e aplicações
Arnaldo Videira
Lidel, 2011, ISBN:9789727577439
3. Animal Cell Culture Methods, Vol 57: Methods in Cell Biology
Mather JP, Barnes D
Academic Press, 1998 ISBN:0124800408 
4. Animal Cell Culture: A Practical Approach
Masters JRW
Oxford University Press, 2000, ISBN:0199637962
5. The Cell, a Molecular Approach
Cooper GM, Hausman RE
ASM Press, 2004, ISBN:0878939644
6. Cells: A Laboratory Manual, Vol 1: Culture and Biochemical Analysis of Cells
Spector DL, Goldman RD, Leinwand LA
Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1997, ISBN:0879695218
7. Mammalian Cell Biotechnology: A Practical Approach
Butler M
Oxford University Press, 1991, ISBN:9780199632091
8. Biologia Celular e Molecular
Azevedo C, Sunkel CE
LIDEL, 2012, ISBN:9789727576920

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem 

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

As metodologias de ensino centram-se na aquisição de competências ao longo dum processo em que é 
permitido ao aluno, através das horas de contacto e das horas de trabalho individual ou em grupo, refletir 
sobre as matérias em estudo e construir o seu conhecimento. As diferentes UCs têm uma organização 
baseada em aulas presenciais teóricas, teórico-práticas e práticas que não devem exceder 30 a 40% das 
horas totais de trabalho decorrentes dos ECTS de cada UC (1 ECTS=28h). Dentro destes parâmetros cada 
docente responsável tem autonomia para propôr os métodos que considera mais adequados à 
transmissão de informação e respetiva aplicação prática, de modo a que o aluno desenvolva as 
competências esperadas. Dum modo geral as UCs obrigatórias de MBMM priveligiam uma forte 
componente prática, frequentemente nos próprios laboratórios de investigação, e de trabalho de campo, 
bem como o estímulo da comunicação oral e escrita científica.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The teaching methodologies target the aquisition of competences through the learning process during 
which the student can reflect on the subjects under study and construct his/her own knowledge, both 
during classes and during individual/group study. The different UCs have an organization based on 
theoretical, theoretical-practical and practical classes, which total should not exceed 30 to 40 % of the total 
working hours of the UC, as calculated by its ECTs (1 ECTS=28h). Within these parameters each UC 
responsible has the autonomy to propose the methods considered more adequate to convey information 
and respective practical application in a way that will allow the student to develop the expected 
competences. In general the MBMM mandatory UCs privilege a strong practical component, frequently 
demonstrated within the research labs, and also field work, as well as a strong component of work 
presentation training with the students.

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

A carga horária de cada ECTs (28 horas) e a percentagem de horas presenciais para cada UC de 2º ciclo 
foram pré-definidas pela Reitoria. Os docentes responsáveis fazem regularmente inquéritos de auto-
avaliação nas respetivas UCs e os alunos têm normalmente uma atitude pró-ativa junto da Comissão de 
Curso na resolução de situações em que consideram haver desiquilíbrios na quantidade de trabalho que 
lhes e exigido em função dos ECTS das UCs. Deste modo, quando se verificam discrepâncias 
significativas, a organização destes aspetos das UCs pode ser reformulada de modo a garantir uma 
correspondência entre a carga de trabalho real e a esperada.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
The work load of each ECTS (28 hours) and the percentage time allocated to classes for each UC in a MSc. 
course were predetermined by the UAlg. The UCs responsibles promote regular evaluation inquiries 
among the students concerning the work load and evaluation tests and the students themselves have 
usually a very proactive attitude with the Course Comittee, when a situation of desequilibrium arises in 
terms of ECTS versus work load. In this way when significant discrepancies are indeed verified, the 
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organization of the UC can be reformulated to ensure a proper correspondence between the work load 
invested and the work load expected.

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

Os objetivos da cada UC bem como os respetivos ECTS e progama são disponibilizados online em 
plataforma implementada pela UAlg (tutoria eletrónica), bem como os elementos de apoio ao estudo, 
protocolos das aulas práticas e sumários de todas as aulas. São igualmente facultadas nesta plataforma 
as formas e datas do processo de avaliação proposto pelo docente responsável de cada UC, em função 
dos objetivos de aprendizagem pretendidos, de forma a permitir a cada aluno organizar a sua agenda de 
estudo. A garantia da adequação da avaliação aos objetivos de cada UC é também verificada pela 
Comissão de Curso, que se estende à fase de preparação para a Dissertação através da UC Projeto de 
Dissertação e Trabalho Experimental cuja avaliação é feita com entrega dum trabalho escrito e 
apresentação/discussão do mesmo perante um júri de pelo menos três docentes/investigadores, em que 
não participa/m o/os orientador/es.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning 
outcomes. 

The objectives of each UC, the respective ECTS and syllabus, are available online through a platform 
implemented by the UAlg (electronic tutoring), as well as the study support materials, practicals protocols 
and summary of each class. Equally available through the platform are the dates and the type of evaluation 
elements proposed by each UC responsible, in agreement with the learning outcomes pretended, so that 
each student can organize his/her study agenda. Furthermore, verification that the evaluation proposed is 
adequate to the objectives of each UC is done also by the Course Comittee, and is extended to the 
Dissertation stage through the UC Projeto de Dissertação e Trabalho Experimental, which evaluation 
comprises a written work and its presentation and discussion before a jury of at least three teaching 
staff/researchers, that does not include the supervisor/ors.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 
MBMM tem 24 ECTs de UCs obrigatórias no 1º ano, com uma forte componente prática próxima das áreas 
de investigação dos respetivos docentes. As aulas práticas são dadas em laboratórios equipados, mas os 
docentes optam frequentemente por realizar protocolos mais específicos nos próprios laboratórios de 
investigação quando o número de alunos o permite. Os alunos são aconselhados pela Comissão de Curso 
na sua escolha de UCs de opção, sendo critério a existência duma componente prática avançada que 
acrescente à sua formação. Durante o 2º ano os alunos têm 9 ECTS opcionais disponíveis que escolhem 
sob proposta do orientador de tese. Durante os trabalhos da Dissertação os alunos são normalmente 
inseridos em projetos de investigação. Desenvolvem assim o seu trabalho no âmbito dum grupo de 
investigação, têm oportunidade de contribuir para a apresentação de resultados em congressos da 
especialidade e são incentivados e treinados na redação de manuscritos para submissão a revistas 
indexadas.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
MBMM has 24 ECTS in mandatory UCs during the 1st year, with a strong practical component, close to the 
research areas of each of the teaching staff involved. The practical classes take place in equipped labs, but 
frequently and whenever the number of students permits, the teachers opt to take the students into their 
research labs for more specific protocols. The students are advised by the Course Committee during their 
choice of optional UCs, with emphasis on an advanced practical component that will further their 
education. During the 2nd year the students have 9 ECTS available for optional UCs and the choice is 
usually made together with the respective thesis supervisor. During the dissertation work the students are 
usually involved in ongoing research projects. They develop their work within a research group, have the 
opportunity to contribute to the presentation of results in scientific conferences and are encouraged to 
prepare manuscripts for submission to indexed journals.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2011/12 2012/13 2013/14

N.º diplomados / No. of graduates 5 2 1
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N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 1 2 1

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 4 0 0

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

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

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3. 

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

Em 2012 o plano de estudos de MBMM sofreu pequenas alterações que entraram em vigor em 2012/13. 
Considerando os dados de 2012/13 e 2013/14, sendo que por decisão superior MBMM não abriu em 
2011/12, pode-se aferir os seguintes resultados médios de aprovação por área científica:
Ciências Biológicas (94%)
Ecologia Aplicada (100%)
Opcionais (100%)
CBIO, CAMB ou CMED (PLANO DE TESE E TRABALHO EXPERIMENTAL e TESE DE MESTRADO (100%)

Considerando o mesmo período pode-se aferir os seguintes resultados médios de aprovação 
(Aprovados/Avaliados) por UC obrigatória:
BIOLOGIA DE EUCARIOTAS UNICELULARES – 100%
BIOLOGIA MICROBIANA I – 100%
BIOLOGIA MICROBIANA II – 87%
ECOLOGIA MICROBIANA – 100%
ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE CULTURAS CELULARES – 100%
EXPRESSÃO GENÉTICA E PATOLOGIA – 100%
GENÉTICA MOLECULAR DE EUCARIOTAS – 100%
GENÉTICA MOLECULAR DE PROCARIOTAS – 85%
METAGENÓMICA AMBIENTAL – 100%
MICROBIOLOGIA CLÍNICA – 100%
PLANO DE TESE E TRABALHO EXPERIMENTAL -100%
TESE DE MESTRADO – 100%

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

In 2012 the MBMM syllabus underwent minor changes that became effective in 2012/13.
Considering the data of 2012/13 and 2013/14 (since by superior decision the MBMM did not open in 
2011/12), the average results concerning percentages of approval by scientific area are as follows:
Biological Sciences ( 94%)
Applied Ecology (100%)
Optional (100%)
CBIO , CAMB or CMED ( THESIS PLAN AND EXPERIMENTAL WORK and MASTER THESIS (100%)

For the same period we have the following average percentage of approval (Approved / Rated ) for 
mandatory UC :
Biology of unicellular eukaryotes - 100%
Microbial biology i - 100 %
Microbial biology ii - 87%
Microbial ecology - 100 %
Establishment and maintenance of cell cultures - 100 %
Genetics and expression pathology - 100 %
Molecular genetics of eukaryotes - 100 %
Molecular genetic of prokaryotes - 85%
Environmental metagenomics - 100 %
Clinical microbiology - 100 %
Thesis plan and experimental work -100 %
Master thesis - 100 %

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

Estes resultados são disponibilizados em cada ano ao docentes de MBMM após a elaboração do relatório 
de funcionamento do ano letivo por parte da Comissão de Curso (CC). Estes dados, juntamente com as 
impressões dos alunos recebidas sob a forma de inquéritos e em reuniões com a CC, permitem identificar 
questões que necessitam intervenção por parte da CC de modo a planear os anos subsequentes. Esta 
intervenção toma a forma de diálogo com os responsáveis pelas UCs problemáticas, com o Conselho 
Pedagógico responsável pela elaboração de horários, e com a direção da fct responsável pela alocação de 
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apoio técnico e recursos materiais. Houve já necessidade de fazer pequenas alterações ao plano de 
estudos durante 2012 (implementado em 2012/13) de modo a introduzir uma UC duma área emergente e 
relevante para o curso (Metagenómica Ambiental) e a criar a UC BIOLOGIA DE EUCARIOTAS 
UNICELULARES de modo a fazer corresponder o nome ao conteúdo de parte da anterior Biologia 
Microbiana I. 

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
These results are made available each year to MBMM teaching staff after the preparation of the annual 
report elaborated by the Course Committee (CC).These data, along with the impressions of the students 
received in the form of surveys and during meetings with the CC, identified issues that need intervention 
by the CC in order to plan the subsequent years. This intervention takes the form of dialogue with those 
responsible for courses that need to be restructured or improved in collaboration with the pedagogic 
council and with the Dean of FCT who is responsible for allocating the human and technical resources. 
There was already need to make minor changes to the syllabus during 2012 ( implemented in 2012/13 ) to 
introduce a UC in an emerging and important area for the course (Environmental Metagenomics) and 
create the UC Biology of Unicellular Eukaryotes to match the name to the content of the previous Microbial 
Biology I.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

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

85

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

15

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

100

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas. 

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6. 

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

A maioria dos docentes e investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia (fct) e do Departamento 
de Ciências Biomédicas e Medicina (DCBM) que lecionam em MBMM e trabalham na área científica 
predominante do ciclo de estudos (Ciências Biológicas) desenvolvem a sua atividade científica nos 
seguintes centros de investigação da FCT (Fundação para a Ciência e a Tecnologia): 
CCMAR - Centro de Ciências do Mar - Lab Associado (CIMAR) até 2014
www.ccmar.ualg.pt/
CBME - Centro de Biomedicina Molecular e Estrutural (atual Centro de Investigação Biomédica)- Lab 
Associado (IBB) até 2014
http://cbmr.ualg.pt
CIMA - Centro de Investigação Marinha e Ambiental
http://www.cima.ualg.pt
Estes centros mantêm um elevado índice de produtividade, encontrando-se atualmente na 2ª fase de 
avaliação em curso.

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

The majority of the MBMM teaching staff, either from the Faculty of Sciences and Technology (fct) or the 
Department of Biomedical Sciences and Medicine (DCBM), whom work in the major scientific area of the 
course (Biological Sciences), develop their research activity in one of the following FCT R&D (Research 
and Development) units:
CCMAR - Centro de Ciências do Mar - Lab Associado (CIMAR) até 2014
www.ccmar.ualg.pt/
CBME - Centro de Biomedicina Molecular e Estrutural (atual Centro de Investigação Biomédica)- Lab 
Associado (IBB) até 2014
http://cbmr.ualg.pt
CIMA - Centro de Investigação Marinha e Ambiental
http://www.cima.ualg.pt
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These R&D units keep a high index of productivity and have qualified for stage 2 of the evaluation process 
being conducted by the FCT.

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/806f1090-e4ec-2035-a5f2-544e2f38b0ca
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/806f1090-e4ec-2035-a5f2-
544e2f38b0ca
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico. 

No período em avaliação os docentes e investigadores envolvidos na lecionação do MBMM i) 
desenvolveram a sua investigação no âmbito de projetos nacionais e internacionais, ii) orientaram teses 
de mestrado e doutoramento, iii) foram eleitos para cargos académicos (conselhos pedagógico e científico 
e Senado), iv) integraram júris de provas académicas no país e estrangeiro, v) integraram júris de 
avaliação de projetos e bolsas a nível nacional e internacional, v) integraram painéis de avaliação de 
cursos pela A3Es.
Para efeitos de desenvolvimento das teses dos alunos de MBMM foram, desde a criação deste ciclo de 
estudos, estabelecidos diferentes protocolos de colaboração e parcerias com instituições nacionais 
(empresas; instituições na área da saúde; instituições de ensino superior) e internacionais 
(universidades).

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

During the period under evaluation the teaching staff and researchers collaborating in the course i) 
developed research within national and international projects, ii) supervised MSc. and PhD. thesis, iii) were 
elected to academic organs (Scientific Council, Pedagogical Council, Academic Senate), iv) were jury 
members of national and international academic degrees, v) were members of national and international 
evaluation panels for individual grants and projects, v) were members of A3Es evaluation panels.
With the purpose of creating opportunities for the MSc. students to develop their thesis work in other 
institutions and since the inception of this course, protocols have been established either with national 
institutions (private companies; public health care institutions) or international ones (universities).

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

Durante o período em avaliação os docentes e investigadores envolvidos na lecionação do MBMM 
desenvolveram atividades de investigação como Investigador Principal ou membro de equipa em mais de 
40 projetos de investigação e/ou contratos de prestação de serviços com empresas, dando-se como 
exemplos verificáveis mais recentes:
PTDC/AGR-ALI/109859/2009
PIEF-GA-2010-274373
PTDC/BIA-MIC/4418/2012
PTDC/BIM-MEC/1168/2012
PTDC/DTP-EPI/0929/2012
PTDC/MAR-EST/4346/2012
ECOCRITÉRIO, I2TEP, POCTEP 2007-2013
CIANOTOOLS, RISE, INTERREG III A 2009-2011
Os trabalhos das teses de mestrado decorrem no âmbito de projetos de investigação nacionais ou 
internacionais. Foram implementados acordos ao abrigo do Programa Erasmus e acordos informais com 
instituições nacionais que no ano letivo 2014-2015 estão a ser utilizados para a realização de teses de 
mestrado.
Dos alunos a desenvolver teses de mestrado em 2014-2015 mais de 80% escolheu ter a orientação 
principal em docentes/investigadores da UALg.

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

During the period under evaluation the teaching staff and researchers collaborating in the course were 
Principal Investigator or team member in over more than 40 research projects and/or contracts for 
provision services with private institutions, of which verifiable examples are given:
PTDC/AGR-ALI/109859/2009
PIEF-GA-2010-274373
PTDC/BIA-MIC/4418/2012
PTDC/BIM-MEC/1168/2012
PTDC/DTP-EPI/0929/2012
PTDC/MAR-EST/4346/2012
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ECOCRITÉRIO, I2TEP, POCTEP 2007-2013
CIANOTOOLS, RISE, INTERREG III A 2009-2011
The research activities developed by students during their thesis are usually supported by national or 
international research projects. Adding to these, protocols either within the Erasmus Program or with 
national institutions were implemented and are being used in 2014-2015 for the development of thesis.
Of the students currently (2014-2015) working on their thesis, more than 80% has chosen the main 
supervisor from within the teaching staff/researchers involved in the MBMM course.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
Através dos centros de investigação, os resultados das atividades períodicas de avaliação por parte da 
FCT são divulgados com o objetivo de promover um aumento e melhoria dos índices bibliométricos e da 
obtenção de financimento por parte docentes/investigadores.
Os centros de investigação em que estão integrados os docentes/investigadores que lecionam em MBMM 
têm ativamente promovido a melhoria das suas infra-estruturas bem como a visibilidade da investigação 
desenvolvida, ao promover o estabelecimento de novas colaborações, quer a nível nacional quer 
internacional, e a realização de workshops e seminários integrando colaboradores internacionais. 

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
Through the R&D units, the results of the periodic evaluations conducted by FCT are divulged and 
discussed with the objective of improving the publication indexes of teaching staff and researchers, as 
well as successful funding procurement. 
The R&D units have also actively sought to equip and better their infrastructures and increase the visibility 
of the research developed by establishing new national and international collaborations and organizing 
workshops and seminars with invited international speakers.

7.3. Outros Resultados 

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3 

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

-Organização regular de workshops temáticos de formação avançada nas áreas da proteómica, genómica, 
instrumentação e manipulação de animais em investigação.
-Participação na Futurália: mostra da oferta educativa a nível da fct (Faculdade de Ciências e Tecnologia) e 
atividades de investigação.
-Presença anual na Noite dos Investigadores, financiado pela Comissão Europeia.
-Organização e participação na "Equipa UAlg" - divulgação nas escolas secundárias do Algarve dos 
cursos e da investigação realizada na UAlg.
-Organização e participação na Semana Aberta - receção de visitantes, alunos e professores das escolas 
secundárias, na UAlg.
-Colaboração com os centros de ciência viva (em particular Faro e Tavira), através de organização de 
palestras e atividades várias na área do curso.
-Participação na Semana do Cérebro.

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

-Organization on a regular basis of advanced training workshops in proteomics, genomics, instrumentation 
and manipulation of animals for research purposes.
-Participation in Futurália to divulge the educational offer at fct and the related research activities.
-Participation in the "Noite dos Investigadores", financed by the EU Comission
-Organization and participation in the "Equipa UAlg" to divulge UAlg's educational offer at the local 
(Algarve) secondary schools
-Organization and participation in the "Semana Aberta" at UALg, with teachers and students from local 
secondary schools visiting the university and the labs.
-Collaboration with the Ciência Viva centers (in particular Faro and Tavira), through the organization of 
workshops and activities realted to MBMM.
-Participation in the "Semana do Cérebro".

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

Estes aspetos são contribuídos através i) da colaboração regular com os centros locais de Ciência Viva, ii) 
da organização da semana aberta da UAlg, iii) com organização de visitas da Equipa UAlg a pedido das 
escolas secundárias, que escolhem o tema das apresentações para cada visita e iv) com a organização 
das edições do projeto de divulgação científica "Mitose ao Sul", uma iniciativa de docentes e alunos da 
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UAlg, aberto a candidatos de todo o país. 

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

These aspects are contributed through i) the regular collaboration with i) the local Ciência Viva centers, ii) 
the organization of the Semana Aberta at UAlg, iii) the organization of visits to local schools by the Equipa 
UAlg, to give presentations on chosen subjects upon request from the schools, iv) the organization of the 
different editions of the scientific dissemination project "Mitose ao Sul", an initiative of teachers and 
students at the UALg, and open to candidates from the whole country.

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

A webpage da UAlg-fct apresenta um guia com informação relevante sobre os cursos e respetivos 
objetivos de aprendizagem e formação, planos de estudo, conteúdo das UCs, condições de acesso, 
oportunidades profissionais etc., para todos os ciclos de estudo. A informação sobre MBMM está 
detalhada e atualizada e inclui os contactos da direção de curso e prazos de candidaturas. Outras 
iniciativas de divulgação incluem a participação na Mostra do Ensino Superior Futurália e a Semana Aberta 
da UAlg.

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

The UAlg-fct webpage includes a comprehensive Student Guide with relevant information about the 
courses (respective objectives with expected learning outcomes and academic competences), study plans, 
UCs syllabus, applications requirements, professional opportunities, etc. for all levels of academic 
education. The information on MBMM is detailed and updated, including the Course Comittee contacts and 
application schedule. Other initiatives to divulge the course include the participation in the Mostra do 
Ensino Superior Futurália and the Semana Aberta at UAlg.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição / Percentage of foreign students 6.3

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

0

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

6.3

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 20.3

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

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos 

8.1.1. Pontos fortes 
1- MBMM cobre áreas científicas emergentes, fornecendo competências com aplicação em diferentes 
áreas profissionais.
2-Ciclo de estudos muito recente e adequado à continuidade formativa dum público alvo muito 
diversificado: 1ºs ciclos na área das Ciências da Vida, Ciências da Saúde, Ciências Veterinárias, Ciências 
do Ambiente, CIências Médicas
3-Plano de estudos e conteúdos programáticos ajustados a objetivos de 2º ciclo, garantindo uma formação 
avançada sólida e multidisciplinar no 1º ano, com formação especializada num tema de investigação no 2º 
ano.
4-Estrutura flexível que permite ao aluno i) colmatar lacunas / aprofundar a sua formação de 1º ciclo com a 
frequência de UCs de opção e/ou ii) explorar áreas acessórias de acordo com o seu interesse profissional 
futuro.
5-Corpo docente com formação sólida para ensino, orientação e acompanhamento dos alunos, com 
investigação reconhecida nacional e internacionalmente.
6-Apoio e incentivo por parte dos centros de investigação parceiros deste ciclo de estudos.
7-Nº elevado de projetos de investigação no âmbito dos temas do curso.
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8-Formação multidisciplinar de MBMM promove a aceitação e integração dos alunos noutras instituições 
para realização de teses.
9-Formação de alunos com boas perspetivas profissionais na área da biologia molecular e microbiologia a 
nível nacional e internacional.

8.1.1. Strengths 
1- MBMM covers emerging scientific areas, providing skills with application in different professional areas .
2- This study cycle is very recent and provides an adequate continuity for a very diverse target audience 
including those students coming from first cycles in the area of Life Sciences, Health Sciences, Veterinary 
Sciences, Environmental Sciences, Biomedical Sciences.
3- Syllabus and course contents adjusted to goals of the 2nd cycle, ensuring a solid advanced training and 
multidisciplinary approaches in the 1st year, and a specialized training within a research theme in the 2nd 
year.
4- Flexible structure that allows the students to (i) fill gaps / deepen their training during the 1st cycle with 
frequency of optional courses and / or (ii ) explore ancillary areas according to their future professional 
interests.
5- Teaching staff with solid training for teaching, guidance and monitoring of students, with research skills 
and outputs recognized at national and international levels.
6- Support and encouragement from research centers partners of this master course.
7 –High number of research projects within the major areas lectured in this degree.
8- MBMM multidisciplinary training promotes acceptance and integration of students in other institutions 
to perform the final research projects leading to their thesis.
9 Training of students with good professional perspectives in the field of molecular biology and 
microbiology at national and international levels.

8.1.2. Pontos fracos 
1-Contactos com outras instituições nacionais e internacionais necessitam ser reforçados de modo a 
permitir a mobilidade de alunos e o seu contacto com outros laboratórios de investigação.
2-Captação de alunos através de associações profissionais que promovam programas de atualização de 
competências e requalificação de recursos humanos
3-Publicitação internacional do ciclo de estudos deve ser ativamente promovida sobretudo em países de 
língua oficial portuguesa
4-Fraca capacidade de mobilização de alunos para realização de teses noutras instituições nacionais e 
estrangeiras.

8.1.2. Weaknesses 
1- Contacts with other national and international institutions need to be strengthened to promote student 
mobility and contact with other research laboratories.
2- Captation of students through professional associations that promote continuous training for upgrading 
of skills of human resources.
3- International dissemination of the degree should be actively promoted particularly in Portuguese 
speaking countries
4. Weak capacity to mobilize students to perform thesis in other national and international institutions.

8.1.3. Oportunidades 
1-Publicitação e captação de alunos internacionais, sobretudo de países de língua oficial portuguesa, 
através de programas de mobilidade.
2-A investigação em biologia molecular e microbiologia está em constante atualização pelo que um 2º ciclo 
nestas áreas tem a oportunidade mas também o desafio da constante renovação, mantendo o interesse e 
aplicabilidade a nivel profissional.
3-Demonstração da capacidade de competição com outros ciclos de estudo nacionais e internacionais.
4-Consolidar as parcerias existentes e estabelecer novas colaborações com outras instituições.
5-Organizar Jornadas de Biologia Molecular e Microbiana com apresentação por parte dos diplomados dos 
principais resultados de cada tese concluída e do seu perfil científico, com início previsto para o primeiro 
semestre de 2015.
6-A Universidade do Algarve está a fazer um esforço de internacionalização que passa pela oferta de 
lecionação em língua inglesa, para a qual todo o corpo docente de MBMM tem capacidade. UCs 
específicas de MBMM são já parcialmente lecionadas em inglês bem como a quase totalidade da 
bibliografia e ootros documentos de apoio às disciplinas, assim como grande parte das palestras a que os 
alunos assistem. Algumas das teses já completadas foram escritas em inglês por opção dos autores.

8.1.3. Opportunities 
1- Dissemination of this course aiming to attract international students, particularly from Portuguese-
speaking countries through mobility programs.
2- Research in molecular biology and microbiology is constantly being updated therefore a 2nd cycle in 
these areas has the opportunity but also the challenge of constant renewal, keeping up the interest and 
professional applicability.
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3- Demonstration of the ability to compete with other study cycles at national and international levels.
4- Consolidate existing partnerships and establish new collaborations with other institutions.
5- Organize the Journeys of Molecular and Microbial Biology in which the recently graduated students will 
present the main results of each completed thesis and their scientific profile. The first edition is due to take 
place in the first half of 2015.
6- The University of Algarve is making an effort of internationalization which includes teaching in English, 
and for which all faculty of MBMM is well prepared. Specific courses taught within the program of MBMM 
are already partially lectured in English, nearly all bibliography, power points and additional support 
documents are in general in English as well as a significant proportion of the lectures that students attend. 
Some theses are already written in English by choice of the authors.

8.1.4. Constrangimentos 
1-Situação económica generalizada no país que dificulta o investimento das famílias na formação após a 
licenciatura
2-Fraca rede de transportes públicos que serve o Campus
3-Falta de bolsas de estudo para captação de alunos deslocados
4-Os 9 ECTS de opção indicados no plano de estudos para o 1º semestre do 2º ano são um 
constrangimento à mobilidade dos alunos para outras instituições para realização de trabalhos de tese. Na 
ausência de protocolos formais com outras instituições a realização daqueles ECTS como aluno externo 
implica um custo adicional. 

8.1.4. Threats 
1-General economic situation in the country - one that hinders investment of families in student training 
after graduation from first cycle of studies.
2- Poor public transport network serving the Campus
3- Lack of scholarships to attract students which are away from their homes
4-The 9 ECTS for options indicated in the study plan for the 2nd year, 1st semester are a constraint to the 
mobility of the students to other institutions for development of their thesis work. In the absence of formal 
protocols with other institutions those ECTS require an extra payment as external student.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos 

9.1.1. Ação de melhoria 
1 e 2 - Organizar ações de divulgação junto de outras instituições nacionais e internacionais para captação 
de alunos em intercâmbio com alunos de MBMM e junto de associações profissionais de áreas afins a 
MBMM que promovam programas de requalificação de recursos humanos.
3-Promover ativamente, através do Gabinete de Mobilidade e de Relações Exteriores a divulgação de 
MBMM sobretudo em países de língua oficial portuguesa.
4-Incentivar a mobilidade dos alunos para outras instituições nacionais e internacionais, através da 
demonstração das vantagens de inserção num ambiente académico diferente, de abertura de novos 
horizontes e de criação de oportunidades de desenvolvimento profissional. Propor a alteração do plano de 
estudos retirando os créditos de opção do 2º ano/1º semestre e incluindo-os na Dissertação/Relatório (de 
45 para 54 ECTS).

9.1.1. Improvement measure 
1 and 2 - Organize dissemination activities with other national and international institutions to attract and 
exchange students between MBMM and sister degrees, and with professional associations working in 
areas related to MBMM which may promote training programs for their human resources.
3-Actively promote, through the Mobility Office, the dissemination of MBMM with emphasis in Portuguese-
speaking countries.
4- Encourage students ' mobility to other national and international institutions , by demonstrating the 
inherent advantages to this mobility, including the perception of different academic environments, opening 
new horizons and creating opportunities for professional developments. Propose an alteration to the study 
plan by removing the 9 ECTS in optional UCs of the 2nd year, 1st semester and adding it to the 
Thesis/Report (increased from 45 to 54 ECTS).

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
As ações propostas deverão ser implementadas no ano letivo 2015-16 e asseguradas pelo menos durante 
dois anos.
1-Alta; 
2-Alta
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3-Alta
4-Alta

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
The proposed actions should be implemented in the 2015-16 school year and maintained for at least two 
years.
1- High ;
2- High
3- High
4- High

9.1.3. Indicadores de implementação 
1 e 2-Aumentar o nº de alunos a realizar teses fora do país com aproveitamento e captar alunos que 
exercem uma atividade profissional numa área afim de MBMM e que preendem atualizar as suas 
competências
3-Aumentar o nº de alunos estrangeiros a frequentar MBMM
4-Aumentar o nº de alunos que procura oportunidades de deslocação a outras instituições para 
desenvolvimento dos trabalhos da Dissertação.

9.1.3. Implementation indicators 
1 and 2- Increase the number of students developing their theses outside the country with success and 
capture students pursuing an activity in a related area of MBMM and wanting to update their skills
3- Increase the number of foreign students attending MBMM
4- Increase the number of students seeking travel opportunities to other institutions to develop the work of 
their Master thesis.

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 alteração proposta afeta o plano de estudos do 2º ano, ao retirar os 9 ECTS em UCs de opção e ao 
integrá-los na Dissertação que muda assim de 45 para 54 ECTS. Esta alteração foi proposta pelos alunos e 
discutida com a Comissão de Curso de MBMM. Surge da dificuldade sentida pelos alunos de se dedicarem 
aos trabalhos da Dissertação previstos durante o 1º semestre do 2º ano, enquanto frequentam disciplinas 
de opção. O facto de a maior parte das UCs de opção disponíveis na UAlg ter 5 ou 6 ECTS dificulta a 
escolha e leva a que frequentemente os alunos façam até 11 ou 12 ECTS para cumprir os 9 do plano de 
estudos. Esta situação dificulta também a mobilidade dos estudantes quando pretendem realizar a tese 
noutra instituição com a qual não exista protocolo de intercâmbio uma vez que têm de pagar como alunos 
externos na instituição escolhida para fazer os ECTS de opção, para além das propinas na UAlg.

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
The alteration proposed affects the 2nd year study plan, by extinguishing the 9 ECTS in optional UCs and 
adding it to the UC Dissertation/Report, which changes from 45 to 54 ECTS. This alteration was proposed 
by the students and discussed with the CCMBMM. It arises from the difficulty felt by the students in 
devoting adequate time to the development of the thesis during the 1st semester, while having to attend 
optional UCs. Adding to this, the optional UCs available at UAlg usually have 5 or 6 ECTS, resulting in the 
students ending up doing 11 or 12 ECTS instead of the 9 needed to finish the degree, with the increased 
work load interfering with the thesis work. These optional ECTS are also an obstacle to the student’s 
mobility when wanting to do the thesis in another institution of his/her choice, with which no protocol has 
yet been established, because of the tuition fees at the other institution on top of the tuition fees at UAlg.

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

Mapa 

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Molecular e Microbiana
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10.1.2.1. Study programme:
Molecular and Microbial Biology

10.1.2.2. Grau:
Mestre

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

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

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area
Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory 
ECTS

ECTS Optativos / Optional 
ECTS*

Ciências médicas /Medical Sciences CMED 0 60

Ciências do Ambiente/Environmental 
Sciences

CAMB 0 60

Ciências Biológicas / Biological Sciences CBIO 44 60

Ecologia Aplicada / Apllied Ecology ECOLAPL 4 0

Qualquer Área Científica /Any Scientific 
Area

QAC 0 12

(5 Items) 48 192

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII - - 2º ano

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Molecular e Microbiana

10.2.1. Study programme:
Molecular and Microbial Biology

10.2.2. Grau:
Mestre

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

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

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

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

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 

Horas 
Contacto / 

ECTS Observações / 
Observations (5)
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Scientific Area 
(1)

Working Hours 
(3)

Contact Hours 
(4)

Plano de Dissertação e Trabalho 
Experimental/ Thesis Plan and 
Experimental Work

CBIO, CMED, 
CAMB

Semestral 168 - 6

Dissertação/Relatório - 
Thesis/Report

CBIO, CMED, 
CAMB

Anual 1512 - 54

(2 Items)

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

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

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

<sem resposta>

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

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

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

10.3.6. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>

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

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

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

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

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

<sem resposta>

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

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>
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10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular

<sem resposta>

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

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

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

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

<sem resposta>

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

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