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ACEF/1415/08722 — Guião para a auto-avaliação
Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade Do Algarve
A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia (UAlg)
A3. Ciclo de estudos:
Biologia Marinha
A3. Study programme:
Marine Biology
A4. Grau:
Mestre
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Delib nº 1204/2006, pub DR, 2ªs, nº 177, 13.9; Desp nº 9306/2012, pub DR, 2ªs, nº 132, 10.7
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
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
2 years
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
25
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A11. Condições específicas de ingresso:
(a) Os titulares do grau de licenciado (ou equivalente legal) em Ciências, nomeadamente Biologia Marinha,
Biologia, Ciências do Mar, Ciências do Ambiente, Arquitectura Paisagista, Engenharia Biológica,
Engenharia do Ambiente, Engenharia Biofísica, ou cursos afins; (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) Bachelor's degree (or equivalent) in Science, including Marine Biology, Biology, Marine Sciences,
Environmental Sciences, Landscape Architecture, Biological Engineering, Environmental Engineering,
Biophysics or related degrees; (b) Holders of a foreign academic bachelor degree conferred following a 1st
study cycle organized according to the principles of the Bologna Process by signatory states; (c) holders
of a foreign academic degree recognized as meeting the objectives of a bachelor degree; (d) Holders of an
academic, scientific or professional curriculum vitae that is recognized as attesting the capacity to
accomplish this study cycle.

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):

Mestrado em Biologia Marinha

Master in Marine Biology

A13. Estrutura curricular
Mapa I A13.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Marinha
A13.1. Study programme:
Marine Biology
A13.2. Grau:
Mestre
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
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<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 Optativos / Optional
ECTS
ECTS*

Ciências Biológicas/Biological Sciences

CBIO

30

57

Ciências do Ambiente/Environmental
Sciences

CAMB

18

57

Matemática/Mathematics

MAT

6

0

Qualquer Área Científica/Any Scientific area QAC

0

9

(4 Items)

54

123

A14. Plano de estudos
Mapa II - - 1º ano / 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Marinha
A14.1. Study programme:
Marine 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 /
Duração / Duration
Scientific Area (2)
(1)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

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

Técnicas de Biologia Molecular
e Celular/Techniques in
CBIO
Molecular and Cellular Biology

semestral/semester 168

T:15 P:27 S:5
OT:3

6

Biologia Populacional
Marinha/Marine Population
Biology

semestral/semester 168

T:15 TP:6
TC:20 S:6
OT:3

6

Dinâmica de Ecossistemas
Aquáticos/Dynamics of Aquatic CAMB
Ecosystems

semestral/semester 168

T:15 P:15
TC:10 S:5
OT:5

6

Análise Estatística/Statistical
Analysis

MAT

semestral/semester 168

T:15 TP:30

6

CBIO

semestral/semester 168

T:15 TP:6 P:21 6
TC:4 S:2 OT:3

CBIO
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Biologia e Ecologia
Pesqueira/Fisheries Biology
and Ecology
(5 Items)

Mapa II - - 1º ano / 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Marinha
A14.1. Study programme:
Marine 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
Horas
Duração / Duration Trabalho /
(2)
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS

Métodos Avançados em
Oceanografia Biológica/Advanced
CAMB
Methods in Biological
Oceanography

semestral/semester 168

T:15 TP:4
P:24 TC:5
OT:2

6

Evolução e Biogeografia
Marinha/Marine Biogeography
and Evolution

CBIO

semestral/semester 168

T:15 TP:25
S:5

6

Ecofisiologia de Plantas
Marinhas/Ecophysiology of Marine CBIO
Plants

semestral/semester 168

T:15 TP:5
P:10 TC:10
S:5 OT:5

6

Processos Biogeoquímicos e
Alterações
Globais/Biogeochemical
Processes and Global Change

CAMB

semestral/semester 168

T:15 TP:10
P:15 TC:8
OT:2

6

Opção/Option 1.2

QAC

semestral/semester 168

-

6

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Observações /
Observations (5)

1 UC de 6 ECTS
ou 2 UC de 3
ECTS

(5 Items)

Mapa II - - 2º ano / 1º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Marinha
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A14.1. Study programme:
Marine 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 /
Duração / Duration
Scientific Area (2)
(1)

Horas
Trabalho /
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

ECTS

Projeto de
CBIO/CAMB
Dissertação/Dissertation Project

semestral/semester 336

S:1 OT:10

12

Trabalho Experimental em
Biologia Marinha/Experimental
Work in Marine Biology

CBIO/CAMB

semestral/semester 420

P:50 TC:25
OT:4

15

Opção/Option 2.1

QAC

semestral/semester 84

-

3

Observações /
Observations (5)

(3 Items)

Mapa II - - 2º ano / 2º semestre
A14.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Marinha
A14.1. Study programme:
Marine 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 / 2º semestre
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year/2nd semester
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A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades Curriculares /
Curricular Units

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

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

Dissertação /
Relatório/Thesis/Report

CBIO/CAMB

S:1 OT:10

semestral/semester 840

30

(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)
M. Alexandra AnicaTeodósio (Diretora), Ana M. Branco Barbosa e Teresa I. Mendonça Modesto

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 III - NA
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
NA
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

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

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 / Habilitação Profissional /
Professional Title
Professional Qualifications

Nº de anos de
serviço / No of
working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20
A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O curso MBM é ministrado na Universidade do Algarve (UAlg), na Faculdade de Ciências e Tecnologias
(FCT). A UAlg é uma instituição pública de ensino superior que no ano letivo 2013-2014 tinha ca 6508
estudantes, dos quais 1155
estavam em programas de pós-graduação. O núcleo de investigação e as áreas de ensino são ciências e
tecnologia, gestão e economia, terra e ciências do mar, ciências sociais e, mais recentemente, saúde.
Atualmente, a UAlg oferece 70 programas de graduação e 105 de pós-graduação (79 MSc, 26 PhD). As
colaborações internacionais, interpessoais e redes institucionais, bem como os projetos de cooperação
estão refletidos nas suas atividades de ensino e investigação, de modo a fomentar a inovação, atualização
de conteúdos de aprendizagem, incubação de projetos, desenvolvimento curricular, investigação científica
e formação. Em 2013, a UAlg tinha 548 docentes, 187 investigadores e 112 bolsas de estudo, o que
demonstra um compromisso claro para a I&D e a inovação.
A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Regulamento Creditação Form anterior e de Exp Prof da UAlg 2014.pdf
A20. Observações:
O curso de Mestrado em Biologia Marinha (MBM) foi criado em 2006 e resultou da adequação ao Processo
de Bolonha do curso de Licenciatura em Biologia Marinha e Pescas (5 anos), que deu origem ao curso de
Licenciatura em Biologia Marinha (3 anos) e a MBM (2 anos).
Secção 3, item 5.1.3 "Procura" - O número de candidatos em 1ª opção corresponde ao número de
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candidatos; o número de colocados e o número de colocados em 1ª opção correspondem ao número de
candidatos admitidos.
Secção 4 - item 7.1.4 "Empregabilidade" - Os valores a zero significam que não existe informação
disponível.
A20. Observations:
Marine Biology Master Programme (MBM) was created in 2006, as a result of the adaptation of the
Licenciatura in Marine Biology and Fisheries (5 years) to the Bologna Process.
Section 3, item 5.1.3 “Programme's Demand” - the number of 1st option candidates represents total
candidate number. Number of enrolled students and 1st option enrolled students represent number of
admitted candidates.
Section 4, item 5.1.3 "Employability " - Zero-values represent non-available information.

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O Curso de Mestrado em Biologia Marinha tem como objetivo formar biólogos marinhos com uma
formação avançada na área, conferindo aos alunos conhecimentos adequados para a análise e
compreensão dos ecossistemas marinhos, da sua dinâmica e diversidade, biologia, ecologia, exploração
de recursos, gestão e conservação do meio marinho. Pretende-se promover a formação multidisciplinar
em ciências biológicas e ambientais aplicadas ao ecossistema marinho, conferindo competências para a
análise e compreensão dos oceanos, através de abordagens diversificadas e especializadas (ex. técnicas
moleculares, deteção remota, métodos de inferência estatística) que permitam aos estudantes desenvolver
aplicações inovadoras de gestão, preservação, mitigação, recuperação e exploração sustentável dos
ecossistemas marinhos. O curso também promove a autonomia dos estudantes e a aquisição e
apresentação de informação técnico-científica à comunidade cientifica e sociedade.
1.1. Study programme's generic objectives.
Marine Biology Master Programme (MBM) aims to provide Marine Biology specialists able to analyse and
understand marine ecosystem dynamics, diversity, biology, ecology, resource exploitation, management
and conservation. MBM promotes a multidisciplinary advanced training in biological and environmental
sciences applied to marine ecosystems. MBM provides skills for oceans analysis and understanding,
through diverse and specialized approaches (e.g., molecular techniques, remote sensing, statistical
inference). These enable students to develop innovative applications for management, conservation,
mitigation, and sustainable exploitation of marine ecosystems. MBM encourages student autonomy and
the aquisition and presentation of scientific-technical information to the scientific community and society.
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
A Universidade do Algarve (UAlg) é uma instituição de ensino superior com mais de trinta anos de
existência, cuja missão está definida nos respetivos estatutos.O ensino a nível superior da Biologia
Marinha existe, na UAlg, desde 1983. A UAlg apresenta uma linha especifica de formação na área da
Biologia Marinha/Ciências do Mar, que inclui cursos de licenciatura, mestrado e programas doutorais. A
instituição dispõe de um corpo docente próprio qualificado, constituído por titulares do grau de doutor de
elevada competência profissional, em particular nos domínios da Biologia Marinha e Ciências do Mar.
Dispõe ainda de recursos materiais (ex: laboratórios, estações experimentais, bibliotecas, equipamentos)
que garantem a qualidade da formação na área da Biologia Marinha. Estão associados à UAlg centros de
investigação reconhecidos (CCMAR e CIMA) com inúmeros projetos de investigação, nacionais e
internacionais, e elevada produção cientifica.
O curso de Mestrado em Biologia Marinha (MBM) foi criado em 2006, decorrendo da aplicação dos
princípios subjacentes ao processo de Bolonha ao curso de Licenciatura em Biologia Marinha e Pescas (5
anos). O curso MBM insere-se na “área-mastro” do Mar, de acordo com o plano estratégico da UAlg para o
quadriénio de 2014-2018, pelo que a formação em Biologia Marinha contribui para a intervenção da UAlg
nas problemáticas sociais, culturais, empresariais e internacionais ligadas ao Mar.
No contexto atual, a formação superior e a investigação na área da Biologia Marinha da UAlg apresentam
condições competitivas a nível nacional e internacional. O curso MBM é similar aos cursos ministrados
internacionalmente, correspondendo à denominação anglo-saxónica de MSc in Marine Biology, e
apresenta um plano de estudos semelhante ao da maioria dos cursos nesta área na Europa e América do
Norte (ex: Reino Unido, Dinamarca, Alemanha, Croácia, Polónia, EUA, Canadá). Este aspeto facilita o
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intercâmbio de estudantes entre instituições de ensino superior, nacionais e internacionais, no dominio da
formação avançada em Biologia Marinha.
1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's
mission.
University of Algarve (UAlg) is a higher education institution with over thirty years of existence, whose
mission is defined within its statutes. Higher-education formation in Marine Biology is being offered by
University of Algarve since 1983. UAlg provides a specific training offer in the areas of marine biology and
marine sciences, including bachelor, master and doctoral study programmes. UAlg has a highly-qualified
teaching staff, composed by PhD holders with specific expertise in these domains, and material resources
(e.g., laboratories, marine field stations, libraries, equipment) that ensure high-quality training in Marine
Biology. UAlg is also connected to two internationally-recognized research centers in the fields of marine
biology and marine sciences (CCMAR and CIMA), with high number of national and internationals research
projects and high scientific publication record.
Marine Biology Master programme (MBM) was created in 2006, as a result of the adaptation of the
Licenciatura in Marine Biology and Fisheries (5 years) to the Bologna Process. MBM is included in a key
area of the UAlg's strategic plan for 2014-2018 , "The Sea”. Globally, advanced training in Marine Biology
contributes to UAlg's active intervention on cultural, social, business and international issues connected
to the Sea.
UAlg's contribution to higher-education and research in the area of Marine Biology is competitive, on
national and international terms. MBM programme, equivalent to the Anglo-Saxon designation MSc in
Marine Biology, presents aims and a study plan similar to those of MSc. programmes being offered in
Europe and North America (e.g., United Kingdon, Denmark, Germany, Croatia, Poland, USA, Canada). This
similarity promotes student mobility between national and international high-education institutions, in the
area of Marine Biology.
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os objetivos gerais do ciclo de estudos estão publicados no site da internet da Universidade do Algarve
(http://www.ualg.pt/home/pt/curso/1443), sendo possível aceder através de links a partir da página
principal ou do site da Faculdade de Ciências e Tecnologia. Os objetivos dos cursos de Mestrado e
informações sobre o seu funcionamento são também divulgados anualmente aos docentes e estudantes,
em evento especifico integrado nas atividades do Dia da Faculdade de Ciências e Tecnologia (Maio)
Adicionalmente, os conteúdos e objetivos das Unidades Curriculares do curso são disponibilizados aos
estudantes, através da Tutoria eletrónica (https://tutoria.ualg.pt/2014/login/).
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
General objectives of MBM programme are available online, at UAlg's website
(http://www.ualg.pt/home/pt/curso/1443), and can be accessed directly from the main page, or from
Faculdade de Ciências e Tecnologia website. MBM objectives and functioning are also disseminated, on a
yearly-basis, to students and teachers, during a specific event integrated in the Faculty's Day (during May).
Furthermore, specific information for each curricular unit (CU), including aims and contents, are available
to enrolled students through the tutorial web site ( https://tutoria.ualg.pt/2014/login/).

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 Reitor aprova igualmente o Regulamento de Avaliação dos estudantes. O CC
pronuncia-se sobre o regulamento de avaliação dos alunos, calendário letivo, distribuição do serviço
docente (DSD), aprova planos de estudos, orientações pedagógicas, prescrições, transição de ano e
precedências. O Diretor da FCT aprova o calendário escolar e homologa a DSD. O Conselho Pedagógico
pronuncia-se sobre orientações pedagógicas, métodos gerais de ensino e avaliação, horários letivos,
mapas de exames, prescrições e regulamento de avaliação dos alunos. A Direção de Curso (DC) coordena
o funcionamento do curso, nomeadamente interdisciplinaridade e organização programática. Os
Departamentos garantem a lecionação das UC correspondentes às suas áreas científicas, pronunciam-se
sobre os planos estudos, propõem ao CC a respetiva DSD e aprovam conteúdos programáticos sob
proposta da DC.
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2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval,
the syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.
The creation or modification of UAlg's programmes, based on proposals of the faculty (FCT) Scientific
Board (CC), are approved by the Rector after Senate consultation. The Rector also approves student
Assessment Regulations. CC appreciates assessment regulations, academic calendar, and approves
lecturer teaching loads (LTLs) and programme's study plans. Academic calendar and LTLs are then ratified
by the faculty Dean. Pedagogic Board appreciates pedagogical supervision and teaching strategies,
academic schedules, exam calendars, UC requirements, year transitions and student Assessment
Regulations. Programme Direction (PD) coordinates programme functioning, namely its interdisciplinary
and programmatic organization. Faculty departments ensure proper lecturing of CUs integrated into their
scientific area, appreciate programme study plans, propose LTLs, and appreciate changes in UC contents
proposed by the PD.
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, Direções de Curso (DC), Conselhos de Departamentos
(CD) e Comissão de Autoavaliação (CA). A participação dos alunos é garantida no CP, no Senado ainda na
CA. A existência do 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 uma instância de
participação dos estudantes. As respostas dos docentes e estudantes aos inquéritos online sobre a
Perceção do Ensino e Aprendizagem (Gabinete de Avaliação e Qualidade, GAC/PEA-PED), e os inquéritos
aos estudantes finalistas (FCT), constituem mecanismos que permitem a participação de docentes e
alunos nas decisões que afetam o processo de ensino/aprendizagem.
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
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
O sistema interno de garantia de qualidade, definido no Manual de Qualidade (MQ), é coordenado pela
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
aprendizagem, por UC (https://peaad.ualg.pt/). A ficha, relatório de funcionamento da UC (docente
responsável) e relatórios semestrais de funcionamento do curso (DC) são depositados no Sistema de
Informação Pedagógica e Avaliação (SIPA). Estes documentos são avaliados pelo diretor de curso (DC),
Presidente de departamento, CP, CC e diretor (DIR) da FCT. Na tutoria eletrónica, o docente disponibiliza
os sumários e materiais de apoio ao estudo. A FCT tem uma Comissão de Autoavaliação, composta pelo
DIR, CC, CP, Secretário e um estudante, para 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.
UAlg's internal quality assurance system, defined by the Quality Manual (MQ), is coordinated by a Quality
Assurance Committee, supported by the Quality and Evaluation Office (GAQ). GAQ applies questionnaires
for evaluating students' and teachers' perceptions of teaching and learning, for each CU
(https://peaad.ualg.pt). CU syllabi, performance reports (responsible lecturer) and semi-annual programme
reports (PD) are introduced into the Pedadogic and Assessment Information System (SIPA). These
documents are analysed by PD, department presidents, CP, CC and faculty director. Course specific
information, including syllabi, summaries and teaching support materials are made available to enrolled
students through course tutorial web site (Moodle platform). FCT has a self-assessment committee,
composed by DIR, CC, CP, Secretary and a student, supported by an evaluation and internal quality office,
that plans, coordinates and executes self-assessment (pedagogic, scientific, services).
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função
na instituição.
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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 o orgão que analisa os resultados dos inquéritos (GAQ-PEA/PED),
relatórios das UC e relatórios semestrais de funcionamento dos cursos.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
Since 2014, Carmen Deliciosa Cunha, the responsible for QA within the University, responds directly to the
Rector. Within the FCT, the Dean is responsible for implementing the quality assurance procedures. The
Pedagogic Board evaluates course reports and results and is the guarantor of quality at the pedagogic
level.
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 depositam os
relatórios na plataforma eletrónica SIPA (http://sipa.ualg.pt). No caso do relatório da UC, 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. O questionário é idêntico para todas as UC. A realização dos inquéritos é acompanhada por um
conjunto de ações de sensibilização à participação. O Manual da Qualidade estabelece o modo como os
resultados dos inquéritos são integrados no processo de garantia da qualidade. Desde 2009/2010, a FCT
realiza um inquérito aos estudantes finalistas.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study
programme.
The lecturer responsible for each course (CU), MBM director and the department head fill up their reports
into the pedagogical and evaluation information system (SIPA; http://sipa.ualg.pt). This platform uses the
information from each CU and automatically calculates statistics for student assessments. This report
becomes successively available along the hierarchical chain. The faculty Dean and the Pedagogic Board
have access to all reports. Moreover, students' and teachers' perceptions of teaching and learning are
evaluated through online questionnaires (GAQ-PAE/PAD), which are identical for all courses. A campaign
to promote active participation during each survey period. The institutional Quality Manual establishes how
survey results are integrated in the quality assurance process. Since 2009/2010, the faculty also applies
specific questionnaires to 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.
Semestralmente, após o funcionamento de cada UC, o professor responsável submete o relatório de
funcionamento no SIPA (http://sipa.ualg.pt). Esse relatório é analisado sucessivamente pela direção de
curso, de departamento e direção da Faculdade, 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 automático para detetar situações de elevada taxa de reprovação, bem como incumprimento da
carga letiva prevista. Estes casos são debatidos pela direção de curso (DC) e, posteriormente, pela direção
da faculdade, Conselho Pedagógico e departamentos. As propostas das DC são transmitidas aos
departamentos e submetidas ao Conselho Científico para aprovação.Esta avaliação semestral permite
detetar e propor melhorias no funcionamento do curso.
2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions.
At the end of each semester, the responsible lecturer submits the course report to SIPA
(http://sipa.ualg.pt). This report and the outcome of online questionnaires (GAQ-PAE/PAD;
https://peaad.ualg.pt/) are integrated and examined, successively, by the programme direction (PD),
department head and the faculty Dean. SIPA includes an alarm system that automatically detects courses
with low approval rate or contact hours lower than expected. These cases are discussed by programme
direction, faculty Dean, Pedagogic Board and department heads. All proposals presented by programme
direction are discussed in the departments and later submitted to the Scientific Board for approval.This biannual evaluation represents an opportunity to detect problems and propose improvements in programme
functioning.
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, com
base na análise do número de candidatos, candidatos admitidos e estudantes inscritos, é efetuada uma
autoavaliação ao sucesso do curso na captação de novos alunos. A decisão de abertura de nova edição
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dos mestrados, responsabilidade do DIR ouvido o CC, baseia-se na avaliação do número de candidatos. O
SIPA permite acompanhar o processo de ensino/aprendizagem, contribuindo para a avaliação contínua do
funcionamento das UC do curso. A FCT elaborou relatórios de autoavaliação para os biénios 2008/20092009/2010 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 Marine Biology master programme (MBM) was preliminary assessed by A3ES, with a positive
appreciation. Student recruitment sucess is evaluated by the institution, on a yearly basis, using
information on the number of applicants, admitted applicants and enrolled students. Selection of master
programme offerings for each academic year, based on historical data on number of applicants and
enrolled students, is discussed by the faculty Scientific Board and approved by the Dean.The Pedagogical
and Evaluation Information System (SIPA) allows a continuous monitoring of learning and teaching
processes. The faculty elaborated self-assessment reports for the periods 2008/2009-2009/2010 and
2010/2011-2011/2012, which were analyzed and approved 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)

Anfiteatros /Amphitheaters

583

Salas de Computadores/Computer Rooms

991

Salas de aulas /Classrooms

2446

Laboratórios/Laboratories

1525

Bibliotecas/Libraries

3000

Laboratório de Cultivo de Organismos Aquáticos/Laboratory for Cultivation of Aquatic Organisms
Centro de Mergulho/Diving Center

128
58

Estação de Campo ramalhete (area total) /Ramalhete Field Station (total area)

40000

Estação de Campo Ramalhete-mesocosmos/Ramalhete Field Station-mesocosms

26113

Estação de Campo Ramalhete-laboratórios/Ramalhete Field Station-labs

355

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
Tanques pequenos e aquários de peixes/Aquaria and small fish tanks

Número / Number
50

Agitadores de laboratório/Laboratory shakers

35

Bomba de vácuo/Vaccum pumps

3

Bomba peristálticas/Peristaltic pumps

2

Caâmara de UV/ UV Chamber

1

Câmaras de fluxo laminar/ Laminar flow hoods

7

Câmaras de vídeo/ Video cameras

2

Compressor de enchimento de garrafas de mergulho/ Air Compressor bottling diving

1

Deioniser

1

Difractómetro RX/ RX Diffractometer

1

Difractómetro laser/Laser diffractometer

1

Destilador/Distiller

1

Espectrofotómetro/Spectrophotometer

7

Estufa/Stove

16
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Fatos de mergulho/ Immersion suits

6

Fitoclima

1

Garrafas e reguladores de mergulho/ Diving Bottles and regulators

18

Hotte

3

Lupas binoculares/Steromicroscopes

29

Máquina de lavar loica/Dish wash machine

1

Microondas/Microwave
Microscópios petrográficos /Petrographic microscopes

3
9

Garrafas Niskin/Niskin sampling bottles

2

Sistema de vídeo digital subaquático/Underwater digital video system

1

Ultrasons

3

Agitadores de peneiros/Sieve shakers

2

Arca congeladora/Freezer

7

Armários contenção para regentes/Laboratory contention cabinet

14

Autocarros/Buses

3

Autoclaves/Autoclaves

3

Balanças analiticas /Analytical scales

21

Incubadores banho maria/Incubators

12

Barco tipo pescador/Small boats

3

Centrífugas/Centrifuges

8

Computadores/Computers

228

Contentor de azoto/Nitrogen container

2

Redes de pescas diversas/Fishing gears

10

Frigoríficos/Refrigerator

18

Medidor de pH/pH meter

14

Microscópios (campo claro, epifluorescência, inversão)/microscopes (bright-field, epifluorescence, inversion) 42
Multipipeta/Multi-pipette

3

Oven

1

Rede bongo de zooplâncton/Bongo plankton net

2

Retroprojetor/ Overhead projector

33

Sonda de condutividade/Conductivity probe

1

Sonda de oxigénio/Oxygen probe

1

Sugadora aquatica / Suction dredger

1

Tanques para aquacultura (100 e 1000 litros/Aquaculture tanks (100 and 1000 L)

127

Tanques para aquacultura (volume > 1000 L)/Aquaculture tanks (volume > 1000 L)

56

Video projector/Video-projector

19

3.2 Parcerias
3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Existem vários acordos bilaterais, protocolos (ex. Santander, ERASMUS +) e parcerias utilizados no âmbito
do MBM:
Espanha: Universidades Cádiz, Sevilha e Huelva.
Brasil:Univ. Federal de Espirito Santo, Santa Catarina e São Paulo
France: Univ. Montpellier e Méditerranée
Itália: Univ. Padua
Polónia: Univ. Lotz.
Bélgica: Univ. Gent
Australia: Univ. James Cook
Argentina: Univ.de La Plata
Alemanha: Univ. de Kiel e Bremen
Ghana: Univ. de Cape Coast
Canadá: Univ. de Acadia
EUA: Scripps Institution of Oceanography
India: National Centre for Antarctic and Ocean Research
A interação internacional tem sido feita através de:
(i) Visitas de curta duração de professores e/ou investigadores (ex.: palestras, aulas, orientação de teses);
(ii) Participação de estudantes em programas de mobilidade, no âmbito das UC Dissertação e Trabalho
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Experimental em Biologia Marinha, com elevada percentagem de teses (2011/2012 - 2013/2014) efetuadas
em parcerias internacionais (30%).
3.2.1 International partnerships within the study programme.
Several bilateral agreements, protocols (e.g., Santander, ERASMUS +) and partnerships have been
established in association with MBM:
Spain: Univ. Cadiz, Sevilla, and Huelva.
Brazil: Univ. Federal University of Santa Catarina, Vitoria, and São Paulo.
France: Univ. Montpellier and Méditerranée.
Italy: Univ. Padova
Poland: Univ. Lotz
Belgium: Univ.Gent
Germany: Univ. Kiel and Bremen
Argentina: Univ. La Plata
Australia: Univ. James Cook
Ghana: Univ. Cape Coast
Canada: Acadia University
US: Scripps Institution of Oceanography
India: National Centre for Antarctic and Ocean Research
International interactions were associated to:
(i) Short-term visits of professors and/or researchers (e.g., seminars, lectures, thesis supervision);
(ii) Student participation in mobility programs, in the framework of the CUs Experimental Work in Marine
Biology and Dissertation, with high proportion of thesis resulting from international (30%) partnerships
(2011/2012 - 2013/2014).
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.
No curso de MBM estabeleceram-se as seguintes parcerias nacionais:
- Universidades: Lisboa, Évora, Aveiro, Coimbra, Porto, Açores e Madeira
- Centros de investigação e Institutos: Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR), Centro de
Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental,
Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Instituto de Medicina
Tropical, Agência Portuguesa do Ambiente, Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma
Continental e Estação de Biologia Marinha do Funchal.
- Empresas: Mar Ilimitado, Necton, Sparus, Zoomarine, Flying Sharks e Caviar Portugal Ltd.
A interação nacional é efetuada através de:
(i) Acolhimento de estudantes na UC Trabalho Experimental em Biologia Marinha;
(ii) Participação de docentes e investigadores na supervisão da Dissertação (2011/2012 - 2013/2014: 32%
teses em parcerias nacionais) e/ou em júris de avaliação das dissertações.
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
Several nationsal partnerships have been established in association with MBM:
- Universities: Lisboa, Évora, Aveiro, Coimbra, Porto, Açores and Madeira.
- Institutes and research centers: Center of Marine Sciences of Algarve (CCMAR), Center for Marine and
Environmental Research (CIMA), Interdisciplinary Center for Marine and Environmental Research, Institute
of Applied Psychology, Portuguese Institute of Ocean and Atmosphere, Portuguese Environment Agency,
and Portuguese Task Force for the Extension of the Continental Shelf.
Enterprises: Mar Ilimitado, Necton, Sparus, Zoomarine, Flying Sharks, and Caviar Portugal Ltd.
National partnerships were associated to:
(i) Student activities in the framework of "Experimental Work in Marine Biology";
(ii) Collaboration of lecturers and reserchers as thesis supervisors (2011/2012 - 2013/2014 - 32% thesis
linked to national partnerships partnerships) and members of thesis evaluation panels.
3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
MBM estabelece relações intrainstitucionais com diversos cursos de mestrado na área das Ciências
Aquáticas e/ou do Mar (ex.: Mestrado em Aquacultura e Pescas, Mestrado em Sistemas Marinhos e
Costeiros), incluindo cursos internacionais ministrados em consórcio (Erasmus Mundus Master in
Ecohydrology, Master in Marine Biodiversity and Conservation). Algumas UC obrigatórias em MBM e
respetivos docentes são partilhados com os cursos referido. Estas colaborações aumentam a
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disponibilidade e diversidade de UC opcionais para os estudantes de MBM, permitindo-lhes desenvolver
um percurso flexível e personalizado. A adequada articulação entre as direções de curso destes mestrados
facilita a programação das atividades e coordenação dos conteúdos das UC.
3.2.3 Intrainstitucional colaborations with other study programmes.
MBM collaborates with different UAlg master programmes in the area of Aquatic/Marine Sciences,
including Master in Aquaculture and Fisheries, Master in Marine and Coastal Systems, and international
programmes offered in consortium (International Master in Marine Biodiversity and Conservation, Erasmus
Mundus Master in Ecohydrology). Some MBM mandatory courses and lecturers are also offered to these
MSc. programmes. These intrainstitucional collaborations increase the availability and diversity of elective
courses available for MBM students, allowing them to develop a flexible and personalized training. The
right mix between the current directions of these masters facilitates the programming of activities and
coordination of the UC content. Programme Directions of different MSc. work in close contact which
facilitates coordination of course contents and programming academic activities.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII - Ana Maria Branco Barbosa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Branco Barbosa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Ana Rita Correia de Freitas Castilho da Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Rita Correia de Freitas Castilho da Costa
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
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100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Dina Cristina Fernandes Rodrigues da Costa Simes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Dina Cristina Fernandes Rodrigues da Costa Simes
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
<sem resposta>
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 - Eduardo José Xavier Rodrigues de Pinho e Melo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo José Xavier Rodrigues de Pinho e Melo
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 - Helena Maria Leitão Demigné Galvão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena Maria Leitão Demigné Galvão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Isabel Maria Alves Barrote
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Alves Barrote
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 - 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 - Joaquim Manuel Freire Luis
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Freire Luis
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 - José Pedro de Andrade e Silva Andrade
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Pedro de Andrade e Silva Andrade
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Karim Erzini
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Karim Erzini
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Luís Manuel Zambujal Chícharo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Manuel Zambujal Chícharo
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Alexandra Anica Teodósio
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Anica Teodósio
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Maria Ester Tavares Álvares Serrão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Ester Tavares Álvares Serrão
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Maria Helena Neves de Queirós Gonçalves
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Neves de Queirós Gonçalves
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 - Nelson Gomes Rodrigues Antunes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nelson Gomes Rodrigues Antunes
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 - Rui Orlando Pimenta Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Orlando Pimenta Santos
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Teresa Isabel Mendonça Modesto
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Teresa Isabel Mendonça Modesto
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 - Tomasz Boski
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tomasz Boski
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1):
<sem resposta>
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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

Ana Maria Branco Barbosa

Doutor

Ciências do Mar, especialidade
Oceanografia

100

Ficha submetida

Ana Rita Correia de Freitas
Castilho da Costa

Doutor

Evolutionary Biology/Population genetics 100

Ficha submetida

Dina Cristina Fernandes
Rodrigues da Costa Simes

Doutor

Química, especialidade de Bioquímica

100

Ficha submetida

Eduardo José Xavier
Rodrigues de Pinho e Melo

Doutor

Biotecnologia

100

Ficha submetida

Helena Maria Leitão
Demigné Galvão

Doutor

Ciências do Mar, Oceanografia
(Equivalência)

100

Ficha submetida
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Isabel Maria Alves Barrote

Doutor

Biologia, especialidade de Fisiologia
Vegetal

100

Ficha submetida

João Carlos Serafim Varela

Doutor

Bioquímica e Quimica Molecular

100

Ficha submetida

Joaquim Manuel Freire Luis Doutor

Ciências Exactas, especialidade Física
(Equivalência)

100

Ficha submetida

José Pedro de Andrade e
Silva Andrade

Doutor

Ciências do Mar, especialidade de
Ciências e Tecnologias das Pescas

100

Ficha submetida

Karim Erzini

Doutor

Ciências do Mar, especialidade
Oceanografia (Equivalência)

100

Ficha submetida

Luís Manuel Zambujal
Chícharo

Doutor

Ciências Biológicas, especialidade
Ecologia

100

Ficha submetida

Maria Alexandra Anica
Teodósio

Doutor

Ciências do Mar, especialidade
Oceanografia

100

Ficha submetida

Maria Ester Tavares Álvares
Doutor
Serrão

Ciências Biológicas, especialidade
Ecologia (Equivalência)

100

Ficha submetida

Maria Helena Neves de
Queirós Gonçalves

Doutor

Probabilidades e Estatística

100

Ficha submetida

Nelson Gomes Rodrigues
Antunes

Doutor

Matemática

100

Ficha submetida

Rui Orlando Pimenta Santos Doutor

Ciências Biologicas

100

Ficha submetida

Teresa Isabel Mendonça
Modesto

Doutor

Biologia, especialidade de Fisiologia
Animal

100

Ficha submetida

Tomasz Boski

Doutor

Geologia (Geoquimica)

100

Ficha submetida

1800

<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:

18

100

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):

18

100

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

ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

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

11

61,1

0

0
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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):

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

ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

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

18

100

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
universitária (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, ainda não publicado no DR) e pelo regulamento
específico para avaliação dos docentes da FCT, aprovada 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. O processo de avaliação de desempenho foi inciado em 2013 e
aplicar-se-á ao triénio 2013-2015. Assim, ainda não existem medidas para atualização do pessoal docente
decorrentes do processo de avaliação de desempenho.
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
Teaching staff performance evaluation is established by High-EducationTeaching Career Statutes (ECDU Decree Law n. º 205/2009, August 31, and amended by Law n.º 8/2010, May 13), including as evaluation
items teaching, research, out-reach and management activities. Operationalization of FCT teaching staff
performance evaluation is ruled by the UAlg's general regulations of teaching staff performance
evaluation , approved by the Rector (Regulation n.º 884/2010, published in DR, 2nd s, n.º 242, December 16,
rectified by the rectification Declaration n.º 199/2011, published in DR, 2nd s, n.º 19, January 27, and
amended by Desp. RT 59/2012, November 15, and Desp. RT. 22/2013, April 29, not yet published in DR) and
by specific regulation for evaluating FCT lecturers, approved by the Rector (November 22, 2013).
Evaluation Coordenating Commission of UAlg's teaching-staff (CCAD-UAlg), composed by the directors of
all organic units and the Rector, tracks the entire evaluation process and intervenes whenever
amendments are required. FCT has an Evaluation Coordinating Committee for evaluating faculty teachers,
and the Scientific Board ratifies final classifications proposed by this committee. Teaching staff evaluation
was initiated in 2013, and will be applied to the period 2013 - 2015. As consequence, there are still no
specific actions resulting from the teaching staff evaluation.
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.
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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 número de 26 ( 8 Assistentes
Operacionais, 7 Assistentes Técnicos e 11 Técnicos Superiores) e estão afetos aos Departamentos, órgão
que efetua a gestão das unidades curriculares, por área científica. Dado que existem várias UC lecionadas
em simultâneo a vários cursos, os funcionários prestam serviço em vários cursos em funcionamento na
Faculdade, ainda que com funções diferenciadas.
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme.
The Faculty (FCT) has an administrative office for student support, composed of 3 workers. One is
dedicated exclusively to master and doctoral students and the others are dedicated to students from 1st
study cycles and integrated master programmes. FCT has also a Mobility Office with an administrative
senior technician, who supports mobility students (incoming and outgoing) and Erasmus Mundus
programmes. Teaching and research activities are supported by 26 workers (8 operational assistants, 7
technical assistants and 11 senior technicians), with functions and activities defined by their specific
departments. Since several courses are lectured simultaneously to different programmes, non-academic
staff contribute to different FCT programmes, albeit with differentiated functions.
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
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme.
Mestre (Master) 1
Licenciado (BSc.) 11
12º Ano (12th grade) 8
11º Ano (11th grade) 2
9º Ano (9th grade) 6
4º Ano (4th grade) 2
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública (SIADAP), aplicado aos
trabalhadores (Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro).
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
Integrated management system for performance evaluation in public administration (the SIADAP), applied
to the workers (Law No. 66-B/2007, of 28 December)

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
Gestão e Qualidade (liderança, gestão laboratórios, motivação de equipas), Análise e Controlo de Custos,
Higiene e Segurança (segurança e saúde em laboratórios de Biologia Molecular e Microbiologia; controlo
da Biocontaminação em laboratório); Potenciometria e Condutimetria, Metrologia, Calibrações e Métodos
(utilização e manutenção de equipamento volumétrico; metrologia de massa, balanças e pressão),
Mergulho Científico Avançado, Gestão Académica, Excel (nível médio); Inglês para atendimento e escrita.
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
Courses/seminars for technicians: Management and Quality ( leadership, laboratories management, team
motivation), Analysis and Control of Cost, Safety and Health (safety and health in molecular biology and
microbiology laboratories, control of laboratory biocontamination), Potentiometry and Conductometry ,
Metrology, Calibration and Methods (use and maintenance of volumetric equipment, mass metrology,
scales and pressure), Advanced Scientific Diver Training, Academic Management, Excel (average level),
English (for front desk office, written).
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5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade
5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender

%

Masculino / Male

32

Feminino / Female

68

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

41

24-27 anos / 24-27 years

49

28 e mais anos / 28 years and more

10

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

Número / Number

1º ano curricular

21

2º ano curricular

20
41

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

25

25

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

22

33

37

N.º colocados / No. enrolled students

22

31

35

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

22

31

35

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark

12

12

11

Nota média de entrada / Average entrance mark

14

14

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)
Aumento da percentagem de estudantes não licenciados na UAlg e de estudantes estrangeiros.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45af94eb-1084-9398... 05-01-2015

ACEF/1415/08722 — Guião para a auto-avaliação

Página 26 de 73

5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the student’s distribution
by the branches)
Increasingly proportion of students without prior contact with UAlg (BSc. degrees from external
institutions) and foreign students.

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 FCT, as estruturas de apoio pedagógico e aconselhamento são essencialmente: as Direções de Curso,
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 Estudantes tem um Núcleo Pedagógico de cada faculdade.
Esta estrutura é constituída por estudantes dos vários cursos, reúne os vários problemas do foro
pedagógico e apresenta-os ao CP e Diretor. A FCT disponibiliza online informação sobre todas as UC e
planos de estudos, horários, calendários de exames, que permitem organizar o trabalho e selecionar as UC
opcionais. Os estudantes, através da plataforma Moodle, têm acesso aos sumários e material de apoio ao
ensino das UC e interagem com os docentes. O acesso alargado a revistas científicas especializadas é
efetuado através do portal B-on, nos campi universitários e, remotamente, através da ligação vpn.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
Student pedagogical and counselling support services and structures in FCT include: Programme
Directions, namely Programme Director, the Pedagogic Board (CP), the faculty Dean, the Student Support
Office and the Mobility Office. UAlg's Student's Association integrates faculty-specific Pedagogic Nucleus,
structures composed by students from different courses, that discuss student pedagogic issues and
presents them to the CP and Dean. FCT provides online infomation on programme study plans, course
details, and class and exam schedules, which are relevant for work organization and selection of elective
courses. Course specific information, including syllabi, summaries and teaching support materials are
made available online, through the tutorial web site, also used for student-lecturer interactions. Students
have access to a wide range of specialized scientific journals through B-on portal, available on campus
and off- campus, via virtual private network service.

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 MBM por parte da direção de curso no inicio do ano letivo; (b) Receção aos
estudantes estrangeiros organizada pelo Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (Orientation
Week); (c) Celebração do dia da faculdade com eventos especificos, incluindo a apresentação dos cursos
de mestrado e de trabalhos de dissertação em curso, especialmente dirigida aos alunos do 1.º ciclo; (d)
Participação em núcleos de estudantes em áreas de interesse para o curso (ex: Núcleo de Estudantes de
Biologia, Núcleo de Atividades Subaquáticas); e (e) Participação dos estudantes em sessões de formação
organizadas pela Biblioteca da UAlg para promover o uso dos recursos disponíveis na biblioteca e gestão
bibliográfica (Mendeley, B-on).
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
Most relevant measures to promote student integration into the academic community include: (a) Official
reception of new MBM students by programme direction (PD); (b) Reception of international students
organized by the Mobility and International Office (Orientation Week); (c) Celebration of the Faculty's Day,
with specific events including presentation of master programmes (PD) and on-going dissertation results
(2nd-year students) mostly aimed at undergraduate students; (d) Student participation in specific-student
organizations relevant to programme interests (e.g., Nucleus of Biology Students, Nucleus for Underwater
Activities); and (e) Student participation in training sessions organized by UAlg Library to promote the use
of on-line resources and bibliographic management (Mendeley, B-on).
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. O portal Alumni permite igualmente a procura e oferta de
emprego. A Associação Académica, através do Gabinete de Saídas Profissionais, presta informação sobre
as oportunidades de emprego e desenvolvimento profissional.
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
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At UAlg, there are several mechanisms to support search for employment and encourage employment
creation. CRIA – Entrepreneurship and Technology Transfer Division, integrated into the support unit to
scientific research, develops actions to promote entrepreneurship and support the beginning of economic
activities. In 2013, a Job Portal was launched for promotion of employment opportunities and demand, in
collaboration with Universia. Alumni portal also provides information on employment supply and demand.
The Office of Career Services, integrated in the Student Academic Association, also provides students with
information in job search strategies, career counseling and opportunities and professional development.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
Na sequência dos resultados dos inquéritos online para avaliação da perceção do ensino e aprendizagem
(GAQ-PEA/PED), foram introduzidas algumas melhorias nomeadamente:
- nos espaços, principalmente salas de estudo e seu equipamento;
- na estrutura dos cursos, que antes se organizavam em módulos e agora em semestres;
- na partilha e disponibilização de informação relevante para a comunidade académica, através do site e
rede social facebook da FCT (ex.: calendário escolar, horários, exames, planos de estudo, ficha das UC,
regulamento de avaliação, contato dos docentes, eventos académicos).
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
As a result of the application of online questionnaires for evaluating students' and teachers' perceptions of
teaching and learning (GAQ-PEA/PED), several improvements have been introduced, namely for:
- spaces, mainly study rooms and equipment;
- programme organization (from 8 week-modules to semesters);
- sharing and dissemination of information relevant to the academic community, through FCT's internet
site and facebook account (e.g., academic calendar, class and exam schedules, study plans, course
syllabi, assessment regulations, teaching staff contacts, academic events).
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A promoção da mobilidade é efetuada pelo GRIM através de sessões de divulgação e esclarecimento sobre
oportunidades de mobilidade, com a participação ativa de estudantes com experiência de mobilidade. O
GRIM coordena a mobilidade académica através de acordos, protocolos e programas de cooperação com
universidades estrangeiras. A implementação prévia de acordos bilaterais de estudo garante o
reconhecimento mútuo dos créditos aprovados pelos estudantes em mobilidade. O apoio aos estudantes
(outgoing e incoming) é prestado antes da partida (ex.: informação geral, vistos), na chegada (ex.:
alojamento, visto, residência) e durante a estadia (ex.: cursos de língua, sessões de orientação, eventos
culturais). A UAlg é também um centro da rede EURAXESS, para assistência a investigadores e docentes
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.
Promotion of academic mobility is carried out by the Mobility and International Office (GRIM), through
information sessions to clarify mobility opportunities, involving active participation of students with
mobility experience. GRIM coordenates academic mobility through agreements, protocols and cooperation
programs with foreign universities.
Previous implementation of bilateral and learning agreements guarantees the mutual recognition of credits
approved by student mobility. Support for students (outgoing and incoming) is provided before departure
(e.g., general information, visas), on arrival (e.g., accommodation, visa, residence) and during mobility
period (e.g., language courses, orientation session, cultural events).
UAlg is also an EURAXESS network centre for assistance to researchers and teachers in mobility. Given its
high internationalization level, FCT has a dedicated Mobility Office.

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 curso tem como objetivo geral a formação multidisciplinar em ciências biológicas e ambientais
marinhas, conferindo aos alunos conhecimentos adequados para a análise e compreensão dos
ecossistemas marinhos nas suas variadas vertentes - diversidade, biologia, ecologia, dinâmica,
exploração de recursos, gestão e conservação. Este curso pretende que os estudantes desenvolvam
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concretamente os seguintes conhecimentos e capacidades:
• Reconhecer os componentes e processos-chave nos diferentes ecossistemas aquáticos e aplicar e
avaliar métodos de estudo da dinâmica trófica marinha;
• Entender as implicações da biologia populacional para a gestão e conservação das populações
marinhas;
• Conhecer as bases biológicas essenciais para a avaliação dos recursos pesqueiros;
• Conhecer e aplicar técnicas experimentais de Biologia Molecular e Celular;
• Entender os mecanismos fisiológicos e respostas adaptativas numa perspetiva ecológica;
• Compreender as aplicações da análise filogeográfica aplicada aos sistemas marinhos;
• Entender o funcionamento dos principais ciclos biogeoquímicos nos oceanos;
• Conhecer as várias ferramentas de apoio à gestão sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas
aquáticos (preservação, mitigação, recuperação);
• Aplicar os principais métodos de inferência estatística e utilizar sofware estatístico que permita o
planeamento e análise experimental;
• Desenvolver autonomia no estudo;
• Planear (UC Projeto de tese) e realizar autonomamente um trabalho final de investigação, relevante na
área da Biologia Marinha, original e de qualidade científica (tese de mestrado); redigir e apresentar para
discussão pública este trabalho científico (UC Dissertação).
A operacionalização destes objetivos de aprendizagem é conseguida através da utilização de conteúdos
programáticos diversificados, atualizados e coerentes com os objetivos de aprendizagem e também
através da aplicação de metodologias de ensino adequadas que motivam o interesse dos estudantes e
melhoram o processo ensino-aprendizagem.
As UC Projeto de tese e Dissertação dão aos estudantes a oportunidade de desenvolver aptidões na
identificação de questões científicas importantes, conceção e implementação de trabalho experimental,
tratamento e discussão de resultados e apresentação oral.
O cumprimento dos objetivos delineados para este ciclo de estudos é avaliado para cada UC através do
desempenho nas provas de avaliação, que incluem testes escritos, exposições orais, seminários,
monografias temáticas e projetos. A análise feita pelos docentes (Relatório da UC) sobre a taxa de
aprovação e funcionamento da UC e as respostas aos questionários PEA/PED pelos docentes e
estudantes permitem também uma avaliação qualitativa e quantitativa do cumprimento dos objetivos do
curso. A aquisição de competências relacionadas com as UC Projeto de tese e Dissertação é monitorizada
e avaliada por parte de um júri dos trabalhos escritos e sua discussão pública.
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment.
MBM programme aims to provide multidisciplinary training in marine biological and environmental
sciences, giving students knowledge for the analysis and understanding of various aspects of marine
ecosystems, including diversity, biology, ecology, dynamics, resource exploitation, management and
conservation. MBM is designed to enable studentes to develope the following specific knowledge and
skills:
• Recognize key components and processes in different aquatic ecosystems and apply methods for
evaluating marine trophic dynamics;
• Integrate population biology concepts into management and conservation of marine populations;
• Understand biological basis for fish stock assessment;
• Appreciate and apply different experimental techniques in molecular and cell biology;
• Integrate physiological mechanisms and adaptive responses into ecological perspectives;
• Understand applications of phylogeographic analysis to marine systems;
• Understand dynamics of major biogeochemical cycles in the ocean;
• Recognize different tools to support sustainable management of natural resources and aquatic
ecosystems (preservation, mitigation, recovery);
• Use methods of statistical inference and specific statistical software for experiment planning and data
analysis;
• Develop study autonomy;
• Plan (CU Thesis project) and autonomously execute a high-quality, original scientific study, relevant in
marine biology (master's thesis); elaborate a written report and discuss publicly this scientific study (UC
Dissertation).
Implementation of MBM learning objectives is based on courses with modern and well strutured
programmatic contents, consistent with learning objectives, and the application of appropriate teaching
methods that increase student motivation and improve teaching-learning process. Thesis Project and
Dissertation allow students to develop skills to critically evaluate scientific information, design and
implement experimental studies, analyse and discuss scientific results, and present (oral) scientific
information.
Achievment of MBM objectives is evaluated, for each CU, through the assessment of written tests, oral
presentations, seminars, thematic papers and practical projects. Information included in course reports
provided by course lecturers, and the results of online questionnaires for evaluating students' and
teachers' perception of teaching and learning (e.g., approval rates) also provide qualitative and quantitative
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information on fulfillment of course learning outcomes. Acquision of learning outcomes related to CU
Thesis Project and Dissertation is monitored and evaluated by a jury that evaluates the thesis and its
public discussion.
6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de
trabalho.
O mestrado MBM foi criado em 2006 decorrendo da aplicação dos princípios subjacentes ao Processo de
Bolonha ao curso de licenciatura em Biologia Marinha e Pescas (5 anos). Foi alterado em 2009 e em 2012
para uniformização do número de ECTS (6 ECTS) das UC com os restantes mestrados da UAlg e
adequação do funcionamento a semestres. Não está definida nenhuma periodicidade para a revisão
curricular, porém, o exercício anual de autoavaliação sobre o funcionamento do mestrado permite
identificar fragilidades que devem ser avaliadas. A presente atividade de autoavaliação constitui um
momento de reflexão para avaliar os conteúdos programáticos e propor modificações na estrutura
curricular (ver Análise SWOT e Proposta de reestruturação curricular). A seleção do corpo docente de
cada UC baseia-se na atividade científica dos docentes, para que esteja assegurada a ligação com a
investigação desenvolvida, o que permite a atualização dos conteúdos, métodos de trabalho e bibliografia
utilizada.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies
updating.
MBM programme was created in 2006, as a result of the adaptation of the Licenciatura in Marine Biology
and Fisheries (5 years) to the Bologna Process. MBM study plan was modified in 2009 and 2012, to
standardize the number of ECTS (6 ECTS) for each CU and adjust lecturing to a semestral regime,
alterations implemented for all faculty programmes. A specific frequency for MBM curricular reviewing is
not defined. However, the annual self-assessment of MBM functioning allows the identification of specific
weaknesses that should be evaluated. Self-assessment constitutes a reflection opportunity to evaluate
programme contents and propose curricular changes (see SWOT Analysis and Proposal of curriculum
restructuring). Selection of course teaching staff is based on lecturers' scientific activity, therefore
ensuring strong connections to research activity that promote updated course contents, working methods
and bibliographic support.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa X - Dinâmica de Ecossistemas Aquáticos/ Dynamics of Aquatic Ecosystems
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dinâmica de Ecossistemas Aquáticos/ Dynamics of Aquatic Ecosystems
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Manuel Zambujal Chícharo – 10 T; 10 P; 10 TC; 2,5 S; 3,3 OT
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Ana Maria Branco Barbosa – 5 T; 5 P; 2,5 S; 1,7 OT
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Reconhecer os componentes e processos-chave nos ecossistemas aquáticos. Compreender a diversidade
dos processos associados à produção primária e secundária. Explicar a estrutura e as interações nas teias
alimentares aquáticas. Compreender o metabolismo global dos ecossistemas e interconectividade .
Entender o funcionamento de diferentes ecossistemas aquáticos (ex, mar aberto, mar profundo, lacustres,
ribeirinhos, estuarios, mangais, sapais, costeiros). Discutir as interações hidrologia - biota e gestão
integrada de bacias hidrográficas e zonas costeiras Reconhecer stressores dos ecossistemas naturais e
antrópicos e impactos das alterações globais nos ecossistemas aquáticos. Explicar os serviços dos
ecossistemas. Compreender as ferramentas de apoio à gestão sustentável dos recursos naturais e dos
ecossistemas aquáticos (preservação, mitigação, recuperação). Usar métodos de campo e de laboratório
para avaliar e monitorar os processos e alterações no ecossistema aquático .
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To recognize key components and processes in aquatic ecosystems. To understand diversity of primary
and secondary production processes, players, driving forces, and patterns. To explain the structure and
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interactions within aquatic food webs. To understand global ecosystem metabolism and ecosystem
interconnectivity. To understand and contrast functioning of different aquatic ecosystems (eg, open ocean,
macrophyte-dominated, deep-sea, estuaries, riverine and lacustrine ecosystems, wetlands). To discuss
hydrology-biota interactions and integrated management of river basin and coastal areas To recognize
natural and anthropogenic ecosystem stressors and impacts of global change in aquatic ecosystems. To
explain ecosystem services. To understand tools to support sustainable management of natural resources
and aquatic ecosystems (preservation, mitigation, restauration). To use field and laboratory methods and
indicators to evaluate and monitor processes and alterations in aquatic ecosystem.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Diversidade dos ecossistemas aquáticos. Produção aquática primária e secundária. Teias alimentares
aquáticas: interações e fluxos detritos/predação. Metabolismo do ecossistema e interconectividade. A
dinâmica de diferentes tipos de ecossistemas: oceano aberto, ecossistemas dominado por macrófitas, os
ecossistemas de águas profundas, estuários, lacustres e ecossistemas fluviais e zonas húmidas.
Interações hidrologia - biota e a gestão integrada das bacias hidrográficas e zonas costeiras. Pressão das
alteraçoes globais sobre os ecossistemas aquáticos: contaminação, as zonas húmidas de degradação
global e perda de conectividade do habitat, da acidificação do oceano, o consumo de água e de
apropriação humana da produção primária líquida. Os serviços dos ecossistemas. Princípios de
preservação, mitigação e recuperação. Elaboração de modelos conceituais de teias alimentares aquáticas.
Métodos de campo, laboratoriais e indicadores de estado dos ecossistemas e impacto antropogénico.
6.2.1.5. Syllabus:
Diversity of aquatic ecosystems. Aquatic primary and secondary production: processes, players, local and
global drivers and global patterns. Aquatic food webs: components, interactions and detrital/predation
fluxes. Ecosystem metabolism and interconnectivity. Dynamics of different ecosystem types: open ocean,
macrophyte-dominated ecosystems, deep-sea ecosystems, estuaries, lacustrine and riverine ecosystems
and wetlands. Relevance of hydrology-biota interactions and integrated management of river basins and
coasts. Anthropogenic stressors and global change impacts on aquatic ecosystems: contamination,
wetlands global degradation and loss of habitat connectivity, ocean acidification, water consumption and
appropriation of net primary production. Ecosystem services. Principles and approaches to ecosystem
preservation, mitigation, and restauration. Elaboration of conceptual models of aquatic food webs. Field,
laboratory methods and indicators of ecosystem state and anthropogenic impact.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os temas principais na dinâmica dos ecossistemas aquáticos, abrangendo todos os objetivos do curso.
Conceitos relacionados com a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas aquáticos são
primeiramente apresentadas, a fim de facilitar a assimilação dos conceitos aplicados à dinâmica de
ecossistemas específicos e à gestão sustentável dos ecossistemas. Em sessões de laboratório, técnicas
básicas são inicialmente aplicada, para garantir competências práticas adequadas para posterior aplicação
de técnicas quantitativas. As sessões de laboratório, seminários e atividades de trabalho de campo
permitem a integração de aspectos teóricos, melhorando o desenvolvimento de várias competências
transversais, incluindo pensamento crítico, prático, analítico, comunicação e habilidades de raciocínio. No
geral, o conteúdo do curso e organização visam promover a integração de conceitos teóricos e
habilidades práticas e analíticos relacionados, permitindo assim a obtenção de resultados de
aprendizagem.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Course contents include main topics in Dynamics of Aquatic Ecosystems, covering all course objectives.
Concepts related to the structure and functioning of aquatic ecosystems are firstly presented, in order to
facilitate the assimilation of concepts applied to dynamics of specific ecosystems or ecosystem
sustainable management. In laboratory sessions, basic techniques are initially applied, to ensure
appropriate practical skills for subsequent application of quantitative techniques. Laboratory sessions,
seminars and field work activities allow the integration of theoretical aspects enhancing the development
of multiple soft skills, including critical thinking, practical, analytical, communication and reasoning skills.
Overall, course contents and organization aim to promote the integration of theoretical concepts and
related practical and analytical skills, thereby enabling achievement of learning outcomes.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Este curso inclui: (i) aulas expositivas teórico ( 15 h) , em salas equipadas com vídeo projetor ; ( ii ) as
sessões práticas de laboratório (15 h ); (iii) o trabalho de campo (10 h); (iv) seminários com apresentação e
discussão de temas específicos ( 5 h) ; e ( v) sessões tutoriais ( 5 h). Materiais de apoio são
disponibilizados semanalmente, no site tutorial do curso.
Avaliação do curso compreende: (i) um artigo de revisão relacionado com um tópico específico do curso
(40%), selecionado pelos alunos; e (ii) um teste escrito e / ou exame final, com (18%) componentes teóricas
(42%) e práticas. A presença em pelo menos 75 % das aulas práticas, 50% do trabalho de campo, e
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conclusão / apresentação do documento de análise (> 9,5 pontos) são necessários para ser admitido a
exame e aprovação. A classificação superior a 9,5 pontos na prova permite a isenção do exame. Teste e
exame incluem perguntas de resposta curta, escolha múltipla e perguntas de interpretação.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course includes: (i) theoretical expositive lectures (15 h), in rooms equipped with video-projector; (ii)
practical laboratory sessions (15 h); (iii) field work (10 h); (iv) seminars with presentation and discussion of
specific topics (5 h); and (v) tutorial sessions (5 h). Learning support materials are made available, on a
weekly basis, at the course tutorial web site.
Course assessment comprises: (i) a review paper related to a specific course topic (40%), selected by the
students; and (ii) a written test and/or final exam, with theoretical (42%) and practical (18%) components.
Attendance to at least 75% of practical sessions, 50% of field work, and completion/presentation of the
review paper (>9.5 points) are required to be admitted to exam and approved. A rating higher than 9.5
points in the test allows exam exemption. Test and exam include short reply questions, multiple choice and
interpretation questions.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A informação é fornecida aos alunos de forma progressiva, para promover a assimilação e consolidação
dos conteúdos do curso. Palestras, com períodos frequentes para a participação dos estudantes, são em
primeiro lugar usado para apresentar conteúdos teóricos. Atividades de trabalho de campo incluem visitas
aos naturais (por exemplo, sapais e do estuário) e dos ecossistemas aquáticos artificiais (reservatório da
barragem de Alqueva), e proporcionar experiência prática em técnicas de levantamento ecológico. Em
seguida, as primeiras sessões práticas são usados para formular modelos conceituais de cadeias
alimentares aquáticas e avaliar criticamente os modelos atualmente disponíveis. As sessões práticas de
laboratório e de informática são usadas para aplicar técnicas de laboratório e de análise de indicadores
para avaliar e monitorar processos e alterações nos ecossistemas aquáticos. Aa atividades práticas
permitem a aquisição de conceitos e técnicas prática, analítica, crítica e habilidades para resolver
problemas, contribuindo para a integração dos conceitos teóricos. Os seminários constituem uma
oportunidade para explorar e desenvolver temas específicos do curso, de interesse para estudantes, e
promover o desenvolvimento de habilidades de comunicação e raciocínio orais. Sessões tutoriais são
utilizados para apoiar a preparação de trabalhos teóricos e discutir análises de resultados práticos,
desenvolvidos durante o período de estudo independente. Os materiais de apoio disponibilizados
semanalmente, no site tutorial do curso, permitem uma distribuição equilibrada do esforço de estudo.
Integração das horas de contacto (50 h), atividades de estudo independente de época (118 h) e interações
entre estudantes e professores (e-mail , escritório ) fora da sala de aula, promovem ativamente a realização
e a consolidação dos resultados da aprendizagem.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Information is provided to students progressively, to promote assimilation and consolidation of course
contents. Lectures, with frequent periods for student participation, are firstly used to present theoretical
contents. Field work activities include visits to natural (e.g., saltmarshes and estuary) and artificial aquatic
ecosystems (Alqueva dam hydroelectric power plant and reservoir), and provide practical experience on
ecological survey techniques. Then, first practical sessions are used to formulate conceptual models of
aquatic food webs and critically evaluate currently available models. Following practical laboratory and
computer sessions are used to apply laboratory techniques and analyze indicators to evaluate and monitor
processes and alterations in aquatic ecosystems. Practical activities allow the acquisition of practical,
analytical, critical and solving skills, and further integration of theoretical concepts. Seminars provide an
opportunity to explore and further develop specific course topics, of interest to students, and promote the
development of oral communication and reasoning skills. Tutorial sessions are used to support the
preparation of theoretical work and discuss analyses of practical results, both developed during the
independent study period. Learning support materials, made available on a weekly basis, allow a balanced
distribution of the study effort.
Integration of contact hours (50 h), independent study period activities (118 h) and out-of-class interactions
between students and lecturers (email, office) actively promotes the achievement and consolidation of
learning outcomes.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Barbosa A.B., Chícharo M.A. 2011. Hydrology and Biota Interactions as Driving Forces for Ecosystem
Functioning. In: Wolanski E. and McLusky D.S. (Eds.) Treatise on Estuarine and Coastal Science, 10: 7–47.
Waltham: Academic Press.
Bode, A., J Bueno, Á. López-Urrutia, F. Villate, I. Uriarte, A. Iriarte, M.T. Alvarez-Ossorio,
Kaiser, M.J., Atrrill, M.J. Jennings, S., Thomas, D.N., Barnes, D.K.A., Brierley, A.S., Polunin, N.V.C.,
Raffaelli, D.G. & Willimas, P.J. le B., 2011. Marine Ecology: processes, systems, and impacts, 2nd Ed.,
Oxford University Press, 557 p.
Vörösmarty, C.J., M Meybeck, B. Fekete, K. Sharma, P. Green, J. P.M. Syvitski, 2003.Anthropogenic
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sediment retention: major global impact from registered river impoundments. Global and Planetary Change
39: 169–190.
Wolanski, E., L. Chícharo, M.A. Chícharo 2008. Estuarine Ecohydrology. In Sven Erik Jørgensen and Brian
D. Fath (ED), Ecological Engineering. Vol. [2] of Encyclopedia of Ecology. Oxford: Elsevier, 5, pp 1413-1422.

Mapa X - Processos Biogeoquimicos e Alterações Globais/Biogeochemical Processes and Global Change
6.2.1.1. Unidade curricular:
Processos Biogeoquimicos e Alterações Globais/Biogeochemical Processes and Global Change
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Tomasz Boski - T:15; TP:10; P:15; TC:8; OT:2
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):
Introduzir conceitos gerais sobre processos biogeoquímicos à escala de tempo tanto geológica como
microbiológica. Entender o funcionamento dos principais ciclos biogequímicos nos oceanos (Ciclo de N, S
e C). Reconhecer o papel das bactérias no fraccionamento e diagénese de matéria orgânica e regulação
dos ciclos da orgânica, ciclo de azoto e fósforo. Aplicar técnicas para análises geoquímicas a diferentes
tipos de sedimentos. Montagem de experiências com cores de sedimentos intertidais para determinar
efeito de factores ambientais e biológicos nos fluxos de nitrato e silicato. Interpretar dados obtidos através
de uma experiência real e integrar conhecimentos adquiridos durantes as aulas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To introduce general concepts on biogeochemical processes at both geological and microbiological
scales. To understand the functioning of the main biogeochemical cycles in the oceans (N, S and C cycles).
To recognize the role of bacterial in the regulation of organic matter fractionation and in the regulation of
carbon, nitrogen and phosphorus cycles. To train students in various geochemical analyses in different
sediment types. To carry out mesocosm experiments with intertidal sediment cores to determine influence
of environmental and biological factors in nitrate and silicate fluxes. To learn how to interpret experimental
data and to integrate theoretical concepts acquired from lectures.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
GEOQUIMICA
1.Objetivos, ciclos biogeoquímicos à escala geológica
Evolução de processos
2.Ciclo de S
Formas de S e sulfatos naturais
Sulfatoredução e outros processos
Fluxos de S e impacte antropogénico
3.Ciclo de C
Origem, formas e valências
Reservatórios
Fluxos oceano–continente; fluxos sedimento–água-atmosfera
Preservação do C orgânico; carbono e comb fósseis.
Reservatório inorgânico; equilíbrio no mar; carbonatos marinhos
Impacte antropogénico e alterações climáticas no ciclo
BIOGEOQUÍMICA MICROBIANA
1.Ciclo da matéria orgânica
Proc. microbianos e teia alimentar planctónica
Atividade exoenzimática bacteriana; fracionamento da m. o.;novos conceitos sobre labilidade
Fluxos de DOM e POM
Fluxos de C no "microbial loop". Remineralização e sedimentação de partículas
2.Ciclo de N
Proc. bioquímicos; grupos funcionais de bactérias
Novos proc. biogeoquímicos no mar
Limitação em N; distribuição de microrgan. e perfis verticais de N
Alterações climáticas no ciclo N
6.2.1.5. Syllabus:
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GEOCHEMISTRY,1Objectives and biogeochemical processes in a geological scale, Evolution of processes,
2.SCycle , Natural S sources and sulphates., Sulphate reduction and other processes ,S fluxes and human
impact in S cycle., 3C Cycle, C sources, compounds and oxidation states, Sinks and main compounds,
Continent-ocean fluxes; sediment-water and water-atmosphere fluxes, Preservation of organic C;fossil C
and fossil fuels, Marine inorganic C sink; equilibria in seawater. Marine carbonates. ,Anthropogenic impact
and global change in C cycle, MICROBIAL BIOGEOCHEMISTRY
1Organic Matter Cycle in the oceans., Microbial processes and planktonic foodweb, Bacterial exoenzymatic
activity and organic matter fraccionation. New concepts on lability.,DOM and POM fluxes , C fluxes in the
"microbial loop"; remineralization and sedimentation of particles,2.N cycle, Biochemical processes,
bacterial functional groups, Oceanic N limitation; Redfield ratios; microbial distribution and vertical
profiles of N
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
No componente de Geoquímica são abordados temas como o ciclo de enxofre, do azoto e carbono ciclos
biogeoquímicos à escala de tempo geológica. Por outro lado, no componente de Biogeoquímica
Microbiana são discutidos os ciclos biogeoquímicos à escala microbiológica. Assim, os alunos aprendem
conceitos básico não só sobre processos mas também a importância de escalas espacio-temporais
diferentes. Nas sessões práticas, o trabalho de campo incide na observação directa de zonação redox em
sedimentos intertidais com cargas orgânicas e propriedades estruturais diferentes para ilustrar a
variabilidade de processos geoquímicos em ambientes sedimentares como a Ria Formosa. Na montagem
de mesocosmos com cores de sedimentos, os alunos aprendem a estimar fluxos de nutrientes através da
interface água-sedimento, a reconhecer a importância destes processos na Ria Formosa, e a analisar
possiveis fontes de erros nas metodologias utilizadas.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In the Geochemistry section, sulphur, nitrogen and carbon cycles are discussed in a geological scale
perspective. In the Microbial Biogeochemistry section, biogeochemical cycles are described at a
microbiological scale. Thus, students learn not only basic concepts, but also recognize the importance of
different spatial-temporal scales. In practical sessions, direct observation of redox zonation in intertidal
sediments with varying organic matter content and structural properties illustrate the variability and
importance of geochemical processes in barrier island – lagoon systems such as the Ria Formosa.
Mesocosm experiments with sediments cores yield real experimental data, so that students learn to
estimate nutrient fluxes and their importance in the Ria Formosa, as well as assessing possible sources of
error in methodologies.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os métodos de ensino incluem aulas lecionadas e em alguns casos apresentação de diapositivos.O
material didático está disponível desde o inicio para que os alunos possam imprimir os ppoint com
antecedência. As sessões tutoriais são geridas sob forma de pesquisa bibliográfica de um tópico
avançado em Microbiologia Marinha efetuada em grupo, seguida de um seminário e breve discussão. As
aulas práticas incluem várias saídas ao campo com colheita e observação de cores em locais distintos na
RFormosa sujeitos a impacte antropogénico diferente. Adicionalmente, os alunos montam uma
experiência com cores incubados à luz ou no escuro e sujeitos a bioturvação para interpretar variação de
fluxos de nitratos e silicatos através da interface água-sedimento. Avaliação:Exame:50% (nota min.
10/20);Aulas práticas:40% (2 relatórios; nota min. 10/20);Seminário:10%, Frequência min às P, TP e TC (3/4)
para adm. a exame; aprov nos relatórios práticos e entrega obrig. Participação obrig. nas OTs e seminário.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods include p.point lectures and photographic slides. All lecture material is available in
electronic tutorial since beginning of classes.Tutorial sessions are based on bibliographic research of an
advanced topic followed by a seminar prepared in small groups.Practical sessions include two fieldtrips
with observation and sampling of sediments at different stations in the Ria Formosa lagoon subject to
varying anthropogenic impact. Additionally, students set up a mesocosm experiment with sediment cores
incubated in the dark or light with varying bivalve bioturbation and measure nitrate and silicate fluxes
through sediment-water interface., EVAL,Exam 50% (minimum grade 10/20),Practical session 40%(2 lab
reports: 1 T.Boski & 1 H.Galvão, min. grade 10/20), Seminar 10% (min. grade 10/20),Minimum attendance of
¾ of practical sessions and field work, and approval in lab reports is required for exam admission and
passing the course. Partic. in Tutorial sess and seminar is mandatory
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os vários momentos de avaliação permitem estimar as várias competências e aptidões adquiridas pelos
alunos não só a respeito de conceitos teóricos como também na aplicação de técnicass diversas de
laboratório e de trabalho de campo. A montagem de experiências com mesocosmos para medir fluxos de
nutrientes permite-lhes obter e interpretar resultados experimentais, assim como desenvolver análise
crítica sobre os mesmos.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Various evaluation components permit assessment of different competences and aptitudes achieved by
students with respect to theoretical concepts and practical training in both laboratory and fieldwork
techniques. Carrying out mesocosm experiments enable students to obtain and interpret experimental
data, as well as to develop critical analyses of results.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Fenchel, T., King, G.M. & Blackburn, T.H. (1998) Bacterial Biogeochemistry. The ecophysiology of
mineral Cycling. 2ª Ed. Academic Press, San Diego, 306 pp.
2. Kirchman, D. L. (2000) Microbial Ecology of the Oceans. John Wiley & Sons, New York, 542 pp.
3. Libes, S.M., (1992) An Introduction to Marine Biogeochemistry. John Wiley & Sons, New York, 733p.
4. Schlesinger W.H., (1997) Biogeochemistry. An analysis of global Change. Academic Press, San Diego,
London, 443p.
5. Schulz, H. D., Zabel, M., (2000) Marine Geochemistry. Springer -Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 455
p.

Mapa X - Dissertação/Relatório/ Dissertation/Report
6.2.1.1. Unidade curricular:
Dissertação/Relatório/ Dissertation/Report
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Teresa Isabel Modesto e Maria Alexandra Anica Teodósio (membros da Direção de Curso) . - S:1 OT:10
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
A unidade curricular (UC) Dissertação é orientada por um ou 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 de Curso,
ouvido o mestrando. Pelo menos um dos orientadores deverá pertencer à Universidade do Algarve.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Nesta UC pretende-se que o estudante desenvolva as competências necessárias para realizar
autonomamente um trabalho de investigação relevante na área da Biologia Marinha, original e de
qualidade científica. Pretende-se que o estudante desenvolva os seguintes conhecimentos e
competências: 1) formule uma questão de investigação relevante; 2) demonstre conhecimento
aprofundado da literatura relativa à área de investigação; 3) conheça, selecione e utilize corretamente
procedimentos metodológicos adequados ao problema; 4) analise e interprete os resultados da sua
investigação; 5) interprete e discuta os resultados obtidos tendo em consideração o estado da arte; 6)
desenvolva capacidade de análise crítica e de síntese; 7) desenvolva aptidões de escrita e comunicação
oral.
Esta UC serve também para criar a perceção sobre a importância da qualidade e do rigor intelectual na
procura de conhecimento científico e sobre a necessidade de seguir padrões éticos inquestionáveis.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this CU is intended that students develop the skills necessary to independently carry out a relevant
original, high-quality research work in the field of Marine Biology. After completion of this CU, the students
should be able to: (1) formulate a theoretically relevant research question; (2)acquire a thorough
knowledge of the literature on the research area; (3) select and use the relevant methods to explore the
research question; (4) analyze and interprete the results obtained during his research work; (5) discuss the
results obtained, based on state-of-the-art knowledge; 6) develop critical thinking, synthesizing and
reasoning skills; 7)develop writing and oral communication skills. This CU also promotes the quality and
rigor, and the need to follow unquestionable ethical standards in scientific research.This CU also serves to
develop the perception of the importance of quality and intellectual rigor in scientific knowledge and the
need to follow unquestionable ethical standards.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Não existe nenhum conteúdo científico especifico associado à UC pois este varia de acordo com o tema e
objetivos do trabalho, que pode envolver investigação experimental e/ou modelação na área de
conhecimento em Biologia Marinha. Porém, em termos gerais, podem ser definidos os seguintes
conteúdos programáticos:
1) Execução do estudo empírico (execução do delineamento experimental, realização das tarefas
experimentais, colheita de dados)
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2) Análise dos resultados (organização e apresentação dos resultados, gráficos, tabelas, análise de dados,
análise estatística)
3) Escrita da dissertação (estruturação e escrita da dissertação de acordo com as normas aceites para
textos científicos: introdução, metodologia, resultados, discussão e referências bibliográficas)
4) Discussão pública da dissertação (ato público de defesa do trabalho e avaliação por parte de um júri).
6.2.1.5. Syllabus:
There are no specific programmatic contents for this CU since they are dependent on the theme and
objectives defined for each research work, which may involve experimental, descriptive and/or modeling
approaches in the field of Marine Biology. Generally, the following contents could be considered:
1) Development of the empirical/modeling study (execution of the experimental design, accomplishment of
the study practical tasks, data collection)
2) Analysis of the results (organization and presentation of results, graphs, tables, data analysis, statistical
analysis)
3) Writing the dissertation (structuring and writing the dissertation in accordance with accepted standards
for scientific texts: introduction, methodology, results, discussion and references)
4) Public discussion of the dissertation (public act of defense and evaluation by a jury).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O objetivo primordial desta UC consiste na elaboração de uma dissertação original que consta de um
documento onde se encontra descrito o estado-da-arte, as experiências realizadas, e a análise,
interpretação e discussão dos resultados e principais conclusões.
Para alcançar este objetivo, o estudante deverá ter previamente apresentado o plano de investigação (UC
Projeto de dissertação) com a justificação do estudo a realizar, revisão bibliográfica, objetivos de
investigação e metodologias a utilizar.
Nesta UC, o estudante procede à implementação da investigação delineada, nomeadamente à recolha de
dados através das metodologias estabelecidas previamente, e à análise, tratamento e discussão dos
resultados obtidos. Finalmente, o estudante redige o relatório de investigação e discute-o publicamente.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The primary objective of this CU is to produce an original dissertation describing the state of the art, the
methodological approaches, analysis, interpretation and discussion of the results and main conclusions of
the research work developed by the student.
To accomplish this goal, the student must have previously presented the dissertation research plan
(curricular unit: Dissertation Project), which includes the study justification/rationale, literature review,
research objectives and methods that will be used.
In this CU, the student shall put into practice the research outlined, including data collection through preestablished methodologies, analysis, processing and discussion of the results obtained. Finally, the
student writes the thesis and discusses it publicly.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O trabalho a desenvolver nesta UC poderá ser realizado em ambiente académico, em centros de
investigação e em empresas, mas neste caso é necessário haver também um orientador na instituição
exterior à Universidade do Algarve. O(s) orientador(es) faz(em) um acompanhamento sistemático de todos
os aspetos da execução da tese e faculta(m )orientações específicas para sua correta evolução ao longo
da UC. A avaliação consiste na apresentação escrita de um relatório de investigação, na forma de uma
dissertação científica tradicional (introdução, métodos, resultados e discussão), ou apresentado sob a
forma de uma compilação de vários artigos científicos, e na sua apresentação e discussão pública. A
dissertação pode ser redigida em Português ou em Inglês. A orientação, admissão a provas, constituição
do júri, aceitação do trabalho e ato público de defesa da dissertação estão regulamentados nos artigos 17º
a 21º e Anexo II do “Regulamento de 2º e 3º ciclos da Universidade do Algarve”.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The work in this CU, can be developed in universities, research institutes or companies. In these
situations, there must be also a student supervisor from the external host institution. The supervisor (s)
will make a systematic monitoring of all aspects of the thesis, and provide specific guidelines for their
proper development. The CU evaluation includes a written research report, presented in the form of a
traditional scientific dissertation (introduction, methods, results, discussion, and references) or as a
compilation of several scientific articles, and its public presentation and discussion. The dissertation may
be written in Portuguese or English. Thesis supervision, jury composition, dissertation acceptance and
public act of dissertation defense are regulated in Articles 17 to 21 and Annex II of the “Regulation of the
2nd and 3rd cycles of the University of Algarve”.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O trabalho desenvolvido nesta UC corresponde a um processo de aprendizagem ativa centrada no
estudante sob a supervisão do(s) orientador(es) e a abordagem metodológica é adaptada para responder
às necessidades individuais de cada estudante e do tema em questão.
Os estudantes são encorajados a trabalhar de forma independente para que desenvolvam a capacidade de
recolher e rever criticamente a literatura, delinear experiências, aprender e aplicar metodologias e
interpretar resultados. O grau de interação com o orientador depende da autonomia e das competências
que o estudante transmite para a realização do trabalho. O estudante tem também a oportunidade de
adquirir conhecimentos e de desenvolver competências através da interação com os colegas no
laboratório ou no local onde desenvolve a sua investigação e em sessões tutoriais com o orientador.
Nestas reuniões podem ser abordados temas como:
a) identificação do problema científico;
b) potenciais abordagens experimentais;
c) planificação de experiências;
d) determinação das metodologias a utilizar e avaliação crítica das vantagens e limitações;
e) tratamento e interpretação dos dados.
Estes exercícios de análise permitem ao estudante:
a) identificar hipóteses e potenciais abordagens científicas para a sua investigação;
b) expor o trabalho prático e resultados previstos no contexto referencial teórico;
c) delinear e realizar experiências, identificar problemas e desenvolver estratégias para a sua resolução;
d) compreender a importância de manter um registo de todas as informações pertinentes relacionadas
com metodologias usadas, resultados e interpretação dos resultados;
e) desenvolver a capacidade para discutir o trabalho experimental e os resultados com os colegas e com o
orientador numa perspectiva racional e lógica;
f) planear e escrever uma dissertação.
Além destas, outras competências transversais são desenvolvidas, como:
a) a boa utilização do Português/Inglês oral e escrito (compreensível e apropriado às características da
UC);
b) exposição de opiniões e comentários bem justificados;
c) demonstração de capacidade crítica;
d) colaboração com os colegas e aquisição de uma atitude responsável e ética perante o trabalho.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The work developed for this CU corresponds to an active process of student-centered learning, under the
orientation of supervisor(s), and the methodological approach is tailored to meet student individual needs
and study subject specificities.
Students are encouraged to work independently in order to develop the ability to collect and critically
review the literature, outline the practical study tasks, learn and apply specific methodological approaches
and interpret results. The degree of interaction with the supervisor(s) will depend on the student autonomy
and his/her skills to develop the work.
The student also has the opportunity to acquire knowledge and develop skills through interactions with
laboratory colleagues from the host institution where research activities are developed, and during tutorial
sessions with the supervisor(s). During these sessions the following issues are usually addressed:
a) identification of the scientific problem;
b) discussion of alternative/potential methodological approaches;
c) experimental design and planning;
d) critical evaluation of available methodological approaches (advantages and limitations);
e) data processing and interpretation.
These exercises allow students to:
a) identify potential scientific hypotheses and approaches to their research;
b) report the practical work and expected results within the proposed theoretical framework;
c) design and conduct experiments, identify problems and develop strategies to address them;
d) understand the importance of keeping a record of all relevant information related to methods used,
results and interpretation of results;
e) develop the ability to discuss the experimental work and results with colleagues and with the supervisor
using a rational and logical perspective;
f) plan and write a dissertation.
Besides these, other soft skills are developed, such as:
a) proper use of oral and written Portuguese or English language (understandable and appropriate to the
characteristics of this CU);
b) communication and reasoning skills (expression of opinions using well reasoned comments);
c) critical thinking skills;
d) collaboration with peers and acquisition of a responsible and ethical attitude towards work.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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A bibliografia utilizada nesta UC dependente do tema de dissertação escolhido.
Para a pesquisa de literatura científica atual e especializada, os estudantes têm ao seu dispor na Biblioteca
da UAlg (https://www.ualg.pt/home/pt/content/bases-dados-1) recursos eletrónicos on-line, tais como
bases bibliográficas e bases de texto integral (e.g. Medline, Proquest, Current Contents, Web of Science),
através do portal b-on.

Mapa X - Técnicas em Biologia Molecular e Celular/ Techniques in Molecular and Cellular Biology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Técnicas em Biologia Molecular e Celular/ Techniques in Molecular and Cellular Biology
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Eduardo José Xavier Rodrigues de Pinho e Melo – T:15; P:18; OT:3; S:5
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Dina Cristina Fernandes Rodrigues da Costa Simes – P:9
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Adquirir conhecimentos fundamentais sobre os princípios físico-químicos de algumas das técnicas
experimentais mais usadas em Biologia Molecular e Celular e executar essas técnicas nas aulas práticas
para que os estudantes possam adquirir os conhecimentos práticos necessários à sua execução
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To know the principles underlying some of the main techniques used in Molecular and Cellular Biology and
to carry out those techniques in laboratory classes to become familiar with their practical execution
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conteúdo teórico:
1.Expressão de proteínas recombinantes em bactéria.
2.Purificação de proteínas por cromatografia
3.Electroforese
4.Ácidos nucleicos e técnica de PCR
5.Cultura de células animais e transfecção
6.Microscopia e proteínas fluorescentes
Conteúdo prático:
1.Crescimento e expressão de proteínas recombinantes em Escherichia coli
2.Ruptura celular de células de Escherichia coli
3.Purificação das proteínas fluorescentes “yellow fluorescent protein” e “mCherry” por cromatografia de
troca aniónica
4.Análise da pureza de proteínas por SDS-Page
5.Reacção de PCR
6.Técnicas básicas de cultura de células animais
7.Transfecção de células animais
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical content:
1.Expression of recombinant proteins in bacteria.
2.Purification of proteins by chromatography
3.Electrophoresis
4.Nucleic acids and the PCR technique
5.Cell culture and transfection
6.Microscopy and fluorescente proteins
Conteúdo prático:
1.Growth and expression of recombinant proteins in Escherichia coli
2.Disruption of Escherichia coli cells
3.Purification of yellow fluorescent protein” and “mCherry” by anionic exchange chromatography
4.Protein purity by SDS-Page
5.PCR reaction
6.Basic techniques of animal cell culture
7.Transfection of animal cells
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos cobrem algumas das técnicas mais usadas em Biologia Molecular e Celular e
portanto são absolutamente coerentes com o objectivo de proporcionar conhecimentos aos alunos sobre
estas técnicas, do ponto de vista teórico e prático.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this unit cover some of the most used techniques in Molecular and Cellular Biology and
therefore they are absolutely coherent with the main goal of the unit which is providing know-how about
these techniques from a theoretical and practical point of view.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino consiste em aulas teóricas onde são explicados os fundamentos de cada técnica
experimental estudada e em aulas práticas em que os alunos realizam de autonomamente essas técnicas
no laboratório. A avaliação da unidade curricular compreende uma avaliação teórica (50%), a elaboração
de um relatório prático relativo às técnicas efectuadas no laboratório (50% ou 30%, dependendo da
apresentação de um seminário) e, facultativamente, para os alunos que se mostrarem interessados, a
apresentação em seminário de um artigo científico, de um assunto à sua escolha onde seja aplicada uma
das técnicas aprendidas na unidade curricular (20%).
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The methodology of teaching relies on theoretical classes used to explain the fundamentals of each
experimental technique carried out during the laboratory classes in groups of 3 to 4 students. Evaluation of
the unit comprises a theoretical exam (50%), a practical report (50 or 30%, depending on the presentation
of a seminar) and a volunteer presentation of a seminar based on a scientific paper chosen by the students
where one of the techniques studied in the unit should be part of the methods used in that paper.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A apresentação e explicação dos princípios das técnicas experimentais nas aulas teóricas e a sua
execução em trabalhos práticos permite atingir plenamente os objectivos de aprendizagem, isto é,
proporcionar aos estudantes a aquisição de conhecimentos teóricos e práticos sobre algumas das
técnicas experimentais mais usadas em Biologia Molecular e Celular.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The explanation of the fundamentals for the different experimental techniques in lectures and their
practical execution in laboratory classes allows to achieve plenty the goals of this unit, i.e., to provide
students all the theoretical and practical knowledge of some of the main techniques used in Molecular and
Cellular Biology.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
J. Sambrook, E.F. Fritsch, T. Maniatis, Molecular Cloning: A laboratory Manual. Cold Spring Harbor Lab.
3rd ed. 2001
M.T. Madigan, J.M. Martinko, J. Parker, Brock Biology of Microrganisms (Chapter 5 and 10)
R.K. Scopes, Protein Purification, Principles and Practice (Chapter 1,2,3,5,6,7,8)
E.L.V. Harris, S.Angal (eds) Protein Purification Methods, A practical approach (Chapter 1,2,4,6)
R.I. Freshney, Culture of Animal Cells. A Manual of basic technique. Wiley-Liss, 3rd ed. 1994
T.E. Creighton, Proteins: Structure and Molecular Properties (Chapter 1 and 5).

Mapa X - Biologia Populacional Marinha/ Marine Population Biology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia Populacional Marinha/ Marine Population Biology
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Ester Tavares Álvares Serrão - 10,5 T; 5 TP; 3 OT; 6 S; 14 TC
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Karim Erzini - 4,5 T; 1 TP; 6TC
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Compreensão das principais questões, abordagens e hipóteses dominantes da biologia populacional que
são específicas de seres marinhos com diferentes histórias de vida. Capacidade de interpretação de dados
e abordagens de dinâmica populacional e de genética populacional para compreender questões
específicas de organismos marinhos. Compreensão das implicações da biologia populacional para a
gestão e conservação das populações marinhas.
Depois desta unidade curricular os estudantes devem ser capazes de utilizar teoria e prática de biologia
populacional a problemas específicos de conservação no mar, tais como conectividade entre populações e
dispersão de espécies invasoras. Devem ser capazes de planear investigação tendo em conta as
diferenças e desafios originados pelos diferentes ciclos de vida e histórias vitais da variedade dos
organismos marinhos, como por exemplo estados específicos de dispersão ou a propagação clonal.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The learning objectives are:
Understanding the main questions, approaches and leading hypotheses, in population biology that are
specific to marine organisms with different life histories. Interpreting population dynamics and population
genetics approaches and data to understand specific issues of marine populations. Understanding the
implications of population biology for management and conservation of marine populations.
After taking this course students are expected to be able to adapt general population biology theory and
practice to specific problems in marine conservation, such as understanding population connectivity and
tracking invasive species. Students should be capable of designing and conducting population research
appropriately adapted to the differences and challenges posed by the unique life histories and taxonomic
variety of marine organisms, such as accounting for the prevalence of specific stages for dispersal in
space and time, or for clonal propagation.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Estimação de abundância de populações no ambiente marinho. Dinâmica espacio-temporal de animais
marinhos. Métodos baseados em marcação, marcação e recaptura, telemetria.
Biologia populacional de organismos marinhos com reprodução clonal. Abordagens genéticas ao estudo
das populações marinhas clonais. Consequências da diversidade genotípica versus clonal.
Consequências populacionais de diferentes modos de reprodução no mar. Estratégias de fertilização.
Sistemas reprodutivos, inbreeding/outbreeding. Estratégias de fertilização. Efeito de Allee.
Conectividade de populações marinhas. Recrutamento local versus supply-side. Genética espacial
oceânica e metapopulações. Assinaturas genéticas das migrações e das alterações de distribuições de
populações marinhas.
Populações marinhas invasoras. Seguir as rotas e os mecanismos de dispersão usando informação de
genética de populações.
6.2.1.5. Syllabus:
Estimation of abundance in the marine environment. Spatio-temporal dynamics of marine animals.
Tagging, mark-recapture methods, telemetry.
Population biology of clonal organisms, exemplified with seagrasses. Genetic approaches to studying
marine clonal populations. Consequences of genotypic versus genetic diversity.
Population consequences of varying reproductive modes. Fertilization strategies. Mating systems. Allee
effect.
Marine population connectivity. Local vs supply-side recruitment. Seascape genetics and metapopulations.
Population genetic signatures of migrations and range shifts in marine species.
Invasive marine populations. Tracking dispersal routes and mechanisms using population genetic
information.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O programa está focado na análise de funções e processos da biologia populacional que são
especificamente relevantes para o ambiente marinho, frequentemente não considerados em cursos de
biologia populacional geral. Esta unidade curricular orienta assim especificamente os estudantes para a
compreensão de temas de biologia populacional relacionados com o mar. Para estes objetivos os
estudante desenvolvem e estudam abordagens em genética e dinâmica de populações direcionadas a
organismos que se dispersam no mar. Os temas de todos os tipos de aulas desenvolvem-se em torno de
como abordar características populacionais especificamente importantes no mar, como a propagação
clonal, a dispersão planctónica de larvas ou a fecundação externa, e as suas consequências para a
estrutura e persistência das populações, e para a conservação.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The program focuses on analysing population biology functions and processes that are specifically
relevant to the marine environment, often missed in general population biology courses, making this
population biology course specifically targeted at understanding marine-related issues. In the program the
students develop and study approaches in population genetics and dynamics specifically targeted at
organisms dispersing in the sea, focusing on major marine population traits such as on clonal marine
populations, planktonic larval dispersal, or broadcast spawning consequences for population structure,
persistence and conservation.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. A tutoria eletrónica é a forma de disponibilizar toda a informação aos alunos.
2. As aulas incluem sessões teóricas expositivas com projeção de figuras de artigos científicos,
discussões tutoriais, seminários sobre casos exemplo de investigações, trabalho de campo e aulas
teórico-práticas para desenvolver exercícios práticos e analisar dados recolhidos no campo.
3. Estudo independente pelos estudantes com base no material fornecido na tutoria eletrónica.
Avaliação:
Exame escrito com questões sobre todos os tipos de aulas (T, TC, TP, OT, S). A nota final é a do exame.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1. Electronic tutorial is the basic means of making information available to the students.
2. Classes: Classes will include descriptive lectures, discussion tutorials, research seminars, field work
and computer labs to develop practical exercises and to analyze field collected data.
3. Independent study by the students based on the material provided on the tutorial website.
Evaluation: Written exam with questions about topics approached in all types of classes (theoretical, field
work, computer work, tutorials). The final grade will be that of the exam.
There will be no oral examinations. Student attendance is expected for all types of classes.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta unidade curricular é muito baseada em exemplos práticos e na interpretação de publicações
científicas de biologia populacional de organismos marinhos. São utilizados muitos exemplos práticos e
estudo de literatura recente sobre temas de Biologia Populacional Marinha. O estudo de publicações
científicas permite aos estudantes treinar a interpretação e avaliação crítica das abordagens à
investigação nesta área e conhecer as novas descobertas e as suas consequências para conservação de
populações ou eventualmente o seu controlo no caso de espécies invasoras. As aulas teóricas permitem a
aprendizagem de conhecimentos, as aulas tutoriais permitem a discussão mais aprofundada dos
conhecimentos aprendidos, os seminários permitem a apresentação de casos de estudo, o trabalho de
campo confere a experiência prática em metodologias básicas da biologia populacional aplicadas a
populações marinhas. Nas aulas teórico-práticas os estudantes aprendem e praticam metodologias para
analisar dados populacionais em biologia populacional marinha.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course is very much based on practical examples and interpreting recently published research
approaches in marine population biology. The study is based on scientific research papers , allowing the
students to train the interpretation and critical assessment of the research approaches and novel findings
in the field, as well as their consequences for population conservation or eventual eradication or control (in
the case of invasive species). In the lectures the main subjects are presented and discussed, in the
tutorials papers are discussed, in the seminars case studies are presented, in the field work populations
are sampled for genetics (connectivity, clonality, inbreeding – samples are genotyped and results brought
to the students), or tagged and followed for estimating population size and age structure. In the computer
labs the students learn tools to analyse population data in marine population biology.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Livros básicos de biologia populacional podem ser úteis como suporte para rever os conceitos básicos de
biologia populacional. Contudo, o curso foca aplicações da biologia populacional recentes e só paara
casos de populações marinhas, pelo que é baseado inteiramente em publicações científicas – estas são
disponibilizadas na tutoria eletrónica para cada tipo de aula.

Mapa X - Métodos Avançados em Oceanografia Biológica/ Advanced Methods in Biological Oceanography
6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos Avançados em Oceanografia Biológica/ Advanced Methods in Biological Oceanography
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6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Barbosa - T:5, TP:2; P:6 ; TC:2.5; OT:1
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Joaquim Manuel Freire Luís – T:5; P:12 Maria Alexandra Anica Teodósio – T:5; TP:2; P:6; TC:2,5; OT:1
Helena Maria Leitão Demigné Galvão - Em dispensa de serviço docente
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Reconhecer os principais grupos funcionais de plâncton marinho (fitoplâncton, vírus, arqueoplâncton e
bacterioplâncton heterotófico, protistoplâncton fagotrófico e metazooplâncton), processos biológicos,
funções e factores ambientais reguladores. Compreender os princípios e aplicações da deteção remota
por satélite em oceanografia biológica. Desenvolver competências críticas, analíticas e práticas que
permitam avaliar e aplicar técnicas avançadas de quantificação da biomassa, composição, produção,
crescimento, metabolismo, condição fisiológica e mortalidade de diferentes grupos funcionais de
plâncton. Aplicar e avaliar métodos de estudo da dinâmica trófica marinha (conteúdos estomacais,
isótopos estáveis e ácidos gordos). Utilizar informação obtida remotamente por satélite para analisar a
distribuição do fitoplâncton e a fenologia dos blooms.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To recognize major functional groups of marine plankton (phytoplankton, viruses, heterotrophic archaeoand bacterioplankton, phagotrophic protists, and metazooplankton), related biological processes,
functional roles and underlying environmental drivers. To comprehend the main principles and
applications of satellite remote sensing in biological oceanography. To develop analytical and
discriminating skills in order to evaluate and apply advanced quantitative techniques to estimate biomass,
composition, production, growth, metabolism, physiological condition and mortality of different functional
groups of plankton To apply and evaluate methods to assess marine trophic dynamics (gut contents,
stable isotopes and fatty acids as biomarkers). To use satellite-derived data for analyzing marine
phytoplankton distribution and bloom phenology.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Teóricos
Grupos funcionais de plâncton, processos biológicos, funções e fatores reguladores. Aplicação da
deteção remota por satélite em oceanografia biológica: cor do oceano e indicadores pelágicos do
ecossistema marinho. Métodos quantitativos avançados para avaliação da biomassa, composição,
crescimento, produção, metabolismo, condição fisiológica e mortalidade do plâncton. Métodos de
avaliação da dinâmica trófica.
Práticos
Utilização da concentração de clorofila adquirida por satélite para avaliar a distribuição do fitoplâncton e
fenologia dos blooms em diferentes províncias oceânicas. Aplicação do consumo de oxigénio para estimar
o metabolismo do plâncton. Aplicação da técnica de diluição para avaliar o crescimento e produção do
fitoplâncton e a predação por protistas fagotróficos. Avaliação da produção de ovos em copépodes.
Aplicação do ratio RNA/DNA para determinar a condição fisiológica em metazoários. Utilização da
composição em ácidos gordos para avaliar a dinâmica trófica.
6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical contents
Plankton functional groups, biological processes, relevance and environmental drivers. Applications of
satellite remote sensing to biological oceanography: sea surface temperature, ocean color radiometry and
pelagic indicators of marine ecosystem state. Advanced methods for measuring plankton biomass,
composition, growth, production, metabolism, physiological condition, and mortality. Methods for
measuring marine trophic dynamics.
Practical contents
Use of satellite-derived chlorophyll to evaluate phytoplankton distribution and bloom phenology in
different ocean provinces. Use of oxygen consumption to derive plankton net metabolism. Use of the
dilution technique to evaluate phytoplankton production, growth and grazing by phagotrophic protists.
Evaluation of egg production by planktonic copepods. Use RNA/DNA ratio to determine ecophysiological
condition of marine metazoans. Use of fatty acids as biomarkers of trophic dynamics.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos abrangem os principais métodos em Oceanografia Biológica e todos os
objectivos da UC. Os principais grupos funcionais de organismos, processos e factores reguladores são
analisados inicialmente. Em seguida, os métodos quantitativos avançados para avaliar componentes,
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processos e interacções são avaliados de forma crítica. A cor do oceano (radiometria de satélite) é
explorada, especificamente, como uma ferramenta para compreender o estado e funcionamento do
ecossistema marinho. Posteriormente, uma série de técnicas quantitativas avançadas, incluindo
abordagens de campo, laboratório e exploração de bases de dados da cor do oceano, são aplicadas nas
atividades práticas. Globalmente, os conteúdos programáticos e sua organização visam promover o
espírito crítico dos estudantes e a integração de conceitos teóricos e aptidões práticas e analíticas,
facilitando a concretização e consolidação dos objetivos de aprendizagem.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Course contents include currently relevant methods in Biologic Oceanography, covering all course
objectives. Major functional groups of marine plankton, related and underlying drivers are initially
analyzed. Then, quantitative advanced methods used to assess specific key biological components,
processes and interactions are presented, and critically evaluated. Ocean color, an essential climate
variable derived from satellite radiometry, is specifically explored as a tool to understand marine
ecosystem state and functioning. A series of direct field- and laboratory-oriented approaches and ocean
color data sets are then used during practical activities. Overall, course contents and organization aim to
promote the development of critical thinking and the integration of theoretical concepts and related
practical and analytical skills, thereby enabling achievement and consolidation of learning outcomes.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC inclui: (i) aulas teóricas (15 h), predominantemente expositivas, com períodos para questionamento
aos estudantes, em sala equipada com videoprojector; (ii) sessões práticas laboratoriais (12 h); (iii)
sessões práticas em sala com computadores (12 h); (iv) trabalho de campo (5 h); (v) aulas teórico-práticas
(4 h); e (vi) sessões tutoriais (2 h). O material de apoio ao estudo é disponibilizado, semanalmente, na
tutoria electrónica. Referências bibliográficas são recomendadas para cada aula.
A avaliação inclui um relatório prático obrigatório (20% avaliação), relacionado com a utilização da cor do
oceano, duas frequências e/ou exame final, com componentes teórico (60%) e prático (20%). Uma
classificação média superior a 9,5 valores nas frequências permite a dispensa ao exame. A admissão a
exame e aprovação implicam a participação em pelo menos 75% das aulas práticas, trabalho de campo e
teórico-práticas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course includes: (i) theoretical expositive lectures (15 h), with periods for student questioning and
participation, lectured in rooms equipped with video-projector; (ii) practical laboratory sessions (6 h); (iii)
practical computer sessions (12 h); (iv) field work (5 h); (v) theoretical-practical classes (4 h); and (vi)
tutorial sessions (2 h). Learning support materials are made available, on a weekly basis, at the course
tutorial web site. Reading assignments are recommended for each lecture.
Course assessment comprises a compulsory laboratory report, related to the use of ocean color (20 %
course grade), two tests and/or a final exam. Both tests and exam include theoretical and practical
components accounting for 60% and 20%, respectively. An average rating higher than 9.5 points in the
tests allows exam exemption. Attendance to at least 75% of practical sessions, field work and theoreticalpractical sessions is required to be admitted to exam and approved.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
As aulas teóricas, com frequente interacção com os estudantes, incluem a exposição dos conteúdos
teóricos. Durante as práticas com computador, os produtos adquiridos por satélite são utilizados para
avaliar a dinâmica do fitoplâncton. As práticas laboratoriais e de campo incluem a aplicação de técnicas
quantitativas avançadas para avaliar o plâncton. Os dados obtidos são avaliados nas sessões teóricopráticas. As atividades práticas permitem a aquisição de competências (práticas, críticas, analíticas e de
resolução de problemas) e a integração dos conceitos teóricos. O período de estudo autónomo é utilizado
para análise dos dados e elaboração do relatório. A disponibilização semanal dos materiais de apoio ao
ensino permite uma distribuição equilibrada do esforço de estudo. A integração dos períodos de contato
(50 h), trabalho autónomo (118 h) e contato adicional com os docentes (online e presencial) promove,
ativamente, a concretização e consolidação dos objetivos da UC.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures, with frequent periods for student participation, are used to present theoretical contents. During
computer practical sessions, satellite-retrieved products are used to evaluate phytoplankton dynamics.
Practical lab classes and field work allow the use of quantitative advanced techniques to evaluate
plankton. Acquired and available data are later analyzed in theoretical-practical sessions. Practical
activities allow the acquisition of practical, analytical, critical and solving skills, and further integration of
theoretical concepts. Learning support materials, made available on a weekly basis, allow a balanced
distribution of the study effort. Independent study period is used for in-depth study, analyses of practical
results and report writing. Integration of contact hours (50 h), independent study period activities (118 h)
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and out-of-class interactions between students and lecturers (email, office) actively promotes achievement
and consolidation of learning outcomes.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Chicharo, M. A., Chicharo, L., 2008. RNA:DNA Ratio and Other Nucleic Acid derived Indices in Marine
Ecology. Int. J. Mol. Sci., 9: 1453-1471.
Harris, R.P., Wiebe, P.H., Lenz, J., Skjoldal, H.R. & Huntley, M., 2000, ICES Zooplankton Methodology
Manual, Academic Press, San Diego, 684 p
Kemp, P.F., Sherr, B.F., Sherr, E.B., Cole, J.J., 1993. Handbook of methods in Aquatic Microbial Ecology,
Lewis Publishers, Boca Ratón, 777 p
Kirchman, D.L., 2008. Microbial Ecology of the Oceans. 2nd. Ed. Wiley-Liss, New York, p
Racault et al., 2014. Plankton indicators and ocean observing systems: support to the marine ecosystem
state assessment, J. Plank. Res. 36: 621-629.
Robinson, I.S., 2010. Discovering the Ocean from Space. The unique applications of satellite
oceanography, Springer Praxis Publishing, Chichester, 638 p
Roy et al., 2011. Phytoplankton Pigments. Characterization, Chemotaxonomy and Applications in
Oceanography, Cambridge University Press, 845 p

Mapa X - Biologia e Ecologia Pesqueira/ Fisheries Biology and Ecology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Biologia e Ecologia Pesqueira/ Fisheries Biology and Ecology
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Pedro de Andrade e Silva Andrade – T:6; TP:3,6;P:8,4; S:0,8; TC:1,6
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Karim Erzini – T:6; TP:3,6;P:8,4; S:0,8; TC:1,6
Maria Alexandra Anica Teodósio – T:3; TP:1,8; P:4,2; S:0,4; TC: 0,8
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Conhecer as bases biológicas essenciais para a avaliação dos recursos pesqueiros. Conhecer métodos de
amostragem, de avaliação da idade de peixes e invertebrados e de estimação de taxas de crescimento.
Entender o processo de gametogénese e da dinâmica da maturação sexual. Conhecer os métodos de
estimação da fecundidade, de estudo do regime alimentar, estudando as estratégias do ponto de vista do
ciclo de vida e da ecologia alimentar.
Identifica os principais factores ambientais que condicionam a abundância e distribuição dos recursos.
Indica as principais hipóteses que explicam a flutuação de abundância dos recursos. Reconhece a
importância relativa dos diferentes impactos antropogénicos gerais no ecossistema marinhos, incluindo a
pesca. Indica factores causadores de mortalidade directa e indirecta na actividade pesqueira. Discute as
consequências das alterações globais na actividade pesqueira e interações entre ambas.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To know the biological basis for the management of marine resources. To know the sampling methods, of
fish and invertebrate ageing and the estimation of growth rates. To understand the gametogenesis and the
dynamics of sexual maturation. To know the methods for estimating fecundity and to study the diet of fish
and invertebrates, relating this information with life strategies and feeding ecology.
To identify the environmental factors driving the abundance and distribution of the marine resources.
To identify the relative importance of antropogenic impacts on marine ecosystems, including the effects of
fisheries. To indicate the factors of direct and indirect mortality deriving from fisheries.
To discute the consequences of global changes on the fishing activity and the interaction between these
two factors.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Nesta unidade curricular, os alunos terão oportunidade de aprender questões biológicas importantes na
avaliação e modelação de mananciais. Estes aspectos incluem a variação morfométrica, a idade e o
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crescimento, a reprodução, a maturação sexual, as estratégias do ponto de vista do ciclo de vida e a
ecologia alimentar. A unidade curricular focará questões relacionadas com métodos de amostragem para
estudos de biologia pesqueira, métodos de determinação da idade em peixes e invertebrados, estimação
de parâmetros de idade de maturação, estimação da fecundidade, análise qualitativa e quantitativa de
dietas e métodos apropriados para a comparação de curvas e testes de hipóteses. Embora a ênfase da
unidade curricular aborde essencialmente o estudo dos recursos vivos animais, os alunos serão
confrontados com as características mais importantes de algas comercialmente importantes e métodos
para o seu estudo.
Factores que condicionam a abundância e a distribuição dos recursos.
6.2.1.5. Syllabus:
During this course, students will learn basic aspects related to biological questions that are crucial for
stock assessment. These include the morphometric variation, age and growth, reproduction and sexual
maturity, life-cycle strategies and feeding ecology.
In spite of the focus on fish and invertebrates, other marine resources will also be considered, as marine
algae, considering their comercial importance.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A coerência entre os conteúdos programáticos e os objectivos deriva da forma como ambos foram
definidos. Tendo em atenção a diversidade de temas que pode ser englobado na temática da UC, importou
definir um conjunto de objectivos que fosse realista, em termos da sua exequibilidade na carga horária
disponível. Essa coerência é demonstrada pela análise dos níveis de aprendizagem revelados pelos
alunos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The coherence of the course contentes is a direct result of the strategy used for their definition.
Considering the diversty of the subjects included under the course designation, a number of realistic
objectives has been apraised with respect to the time duration allocated to this course. This coherence is
demonstrated by the results of the skills acquired by the students that have been engaged in this course.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas será utilizada a estratégia expositiva, apoiada com projeção de imagens apoiadas pelo
programa Powerpoint.
Nas aulas práticas, nas sessões tutoriais e na saída de campo será privilegiado um contacto mais
individualizado com cada estudante.
Serão realizados dois testes individuais, em data a combinar com os alunos na primeira aula teórica, que
contribuirão com 60% para a classificação final. O primeiro teste avaliará a matéria teórica lecionada por J.
P Andrade, e o segundo a matéria teórica leccionada por K. Erzini, M. Alexandra Teodosio. A avaliação da
matéria lecionada no seminário será incluída no segundo teste teórico. A componente prática será
avaliada com base em dois trabalhos prático a realizar em grupo e que incidirão, um sobre a avaliação da
idade, o estudo do crescimento, da reprodução e do regime alimentar de uma espécie a selecionar e o
outro sobre a componente prática. A avaliação da componente prática contribuirá com 40% para a
classificação final.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
During lectures, an expositive strategy will be used, based on the presentastion of slides and other
communication media. During lab classes and field work, a more individual contact with students will be
possible and this will contribute to consolidate the basic knowledge of the students.
With respect to evaluation, two exams will be held, in dates that will be discussed with the students and
these will contribute to 60% of the final grade. The first exam will consider the course contentes addressed
by J. Pedro Andrade and the second those addressed by Karim Erzini and M. Alexandra Teodósio.
Evaluation of the lab classes will contribute to 40% of the final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
As metodologias utilizadas têm demonstrado uma boa adequação aos objectivos da aprendizagem, mais
uma vez, tendo em atenção os níveis de aprendizagem revelados pelos alunos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The teaching methodologies have been demonstrating a good record track, once more demonstrated by
the results of the skills acquired by the students that have been engaged in this course
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bakun, A., J. Beyer, D. Pauly, J.G. Pope & G.D. Sharp 1982 – Ocean sciences in relation to living resources.
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Research, 39:1059-1070.
Chavez et al. 2003. From Anchovies to Sardines and Back: Multidecadal Change in the Pacific Ocean.
Science 299: 217-221.Houde. 2001. Fish Larvae. Encyclopaedia of Ocean Sciences. Academic Press.
Jenning, S., Keiser, M., Reynolds, J. 2001. Marine fisheries ecology. Blackwell Science, UK.Lehodey, P. et
al. 2006. Climate variability, fish, and fisheries. J. Climate 19:5009- 5030.MacKenzie, B.R. 2000. Turbulence,
larval fish ecology and fisheries recruitment: a review of field studies. Oceanologica Acta 23:357375.Panfili, J., H. de Pontual, H. Troadec & P.J. Wright 2002 (eds) – Manual of fish sclerocronology. Brest,
France, Ifremer-IRD coedition, 464 pp.Sparre, P. & S. C. Venema 1992 – Introduction to tropical fish stock
assessment. Part 1. Manual. FAO Fisheries Technical Paper No 361.1. Rev. 1. Rome, FAO, 376 pp

Mapa X - Evolução e Biogeografia Marinha/Evolution and marine biogeography
6.2.1.1. Unidade curricular:
Evolução e Biogeografia Marinha/Evolution and marine biogeography
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Rita C.F. Castilho da Costa - T:15; TP:25 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):
Capacidade de avaliar criticamente a interacção entre factores actuais e históricos que influenciam a
distribuição dos organismos.
Capacidade de associar padrões de diversidade genética observados a eventos paleogeográficos.
Conhecer os métodos de análise filogenética, moleculares e computacionais mais correntes.
Compreender as aplicações da análise filogeográfica aplicada aos sistemas marinhos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Understanding the methods used to study the phylogeography marine organisms; Evaluation of current
concepts of species and factors influencing speciation and distribution patterns; Knowledge of the main
geological event that shaped the planet and that influenced volume and bathymetry of main water bodies.
Knowledge of the evolutionary history, distribution patterns, speciation patterns of a number of marine
organisms
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos de evolução, sistemática, biogeografia e filogeografia aplicados ao meio marinho. Revisão dos
principais métodos de obtenção e tratamento de dados em filogeografia. Conhecimentos complementares
em paleogeografia e paleooceanografia que permitam a construção de hipóteses explicativas dos padrões
observados. Estudo de casos particulares, centrados no Atlântico Norte e no Mar Mediterrâneo
6.2.1.5. Syllabus:
Concepts of evolution, systematics, biogeography and phylogeography applied to the marine environment.
Review of the main methods for collecting and processing data on phylogeography. Complementary
knowledge and paleogeography paleooceanografia allowing the construction of explanatory hypotheses
for the observed patterns. Study of particular cases, centered in the North Atlantic and Mediterranean Sea
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram definidos em função dos objetivos e competências a serem adquiridos
pelos estudantes. Os conteúdos programáticos incluem abordagens que conferem aos estudantes a
capacidade de aprender de forma crítica os conteúdos propostos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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The contents were defined in terms of objectives and competencies to be acquired by students. The
syllabus includes approaches that give students the ability to critically learn the proposed contents.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
I. Página web dedicada, com toda a informação relevante, como o cronograma das aulas e todos os
materiais como arquivos PDF, slides das aulas e materiais de leitura.II. Apresentações com meios áudiovisuais e discussão aberta sobre os temas das aulas e leituras indicadas estimulando o pensamento
crítico sobre os diversos temas.III. Tutoriais funcionam como guias de estudo.IV. Aulas teórico-práticas
com exercícios específicos.Após a conclusão deste curso, os alunos serão capazes de:I. Entender os
métodos utilizados para o estudo da biogeografia de organismos marinhos;II. Conhecer história evolutiva,
história de vida, padrões de distribuição, os padrões de especiação de um conjunto de organismos
marinhos;III. Avaliar criticamente conceitos atuais de espécies marinhas e os factores que influenciam os
padrões de especiação e distribuição.Um exame final sobre toda a matéria teórica e teórico-prática, em
ambiente moodle, permitindo uma variado conjunto de tipologia de questões e respostas.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
I. Dedicated webpage with relevant info: chronogram of lectures, class presentations and reading materials
(as pdf files).
II. Audio-visual presentations with class open discussion. Lectures mixed with discussions of assigned
readings from the primary literature to stimulate critical thinking about the various topics.
III. Tutorials presented as study guides.
IV. Computer lab classes with exercises.
Upon completion of this course, students will be able to:
I.To understand and be familiar with the methods used to study the biogeography of marine organisms;
II.To have a knowledge of the evolutionary history, life history, distribution patterns, speciation patterns of
a number of marine organisms;
III.To be able to critically evaluate current concepts of marine species and factors influencing speciation
and distribution patterns.
A final exam that covers all theoretical and theoretical-practical subjects, in Moodle environment, enabling
a wide range questions and answers types.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A exposição teórica das matérias acompanhada de exemplificações reais permite aos estudantes
reconhecer a importância dos conteúdos leccionados. A relação e interdependência entre a aprendizagem
teórica e a sua aplicação prática permitem ainda alimentar o interesse dos estudantes pelas evolução
biológica.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical exposure of the material accompanied by real examples allows students to recognize the
importance of the content taught. The relationship and interdependence between theoretical learning and
practical application also allow to increment the students' interest in biological evolution.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Baldauf, S.L. (2003) Phylogeny for the faint of heart: a tutorial. Trends in Genetics, 19, 345-351.
Burridge CP (2002) Antitropicality of Pacific fishes: molecular insights. Environmental Biology of Fishes,
65, 151-164.
Cox, C.B. & Moore, P.D. (2005) Biogeography. An ecological and evolutionary approach. Blackwell
Scientific Publications, London, Oxford.
Dawson, M.N., Waples, R.S. & Bernardi, G. (2006) Phylogeography. Ecology of marine fishes : California
and adjacent waters (ed. by L.G. Allen, D.J. Pondella Ii and M.H. Horn), pp. 26-54. University of California
Press, Berkeley.
Foster, P. G. (2007) Inferring phylogenetic relationships from sequence data. Chapter 12. pp. 265-282. and a
collection of recent papers

Mapa X - Projeto de dissertação/ Dissertation project
6.2.1.1. Unidade curricular:
Projeto de dissertação/ Dissertation project
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Anica Teodosio e Teresa Isabel Modesto (membros da Direcção de Curso) - S:1 OT:10
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6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Cada mestrando é orientado por um ou 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 de Curso, ouvido o
mestrando.
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Nesta UC os estudantes preparam um projeto de tese onde têm que demonstrar e discutir o estado-da-arte
de acordo com os padrões internacionais de qualidade e rigor científico e defender o planeamento
decidido para o trabalho.
Os objetivos específicos desta UC são: (1) a elaboração da revisão bibliográfica do estado atual do
conhecimento relativo ao tema da tese; (2) o planeamento das atividades associadas à implementação da
tese; (3) a realização prática de técnicas experimentais e outras ferramentas a utilizar na tese; e (4) a
apresentação escrita e discussão pública do projeto.
O projeto de dissertação dá aos estudantes a oportunidade de desenvolver aptidões na a) identificação de
questões científicas importantes tendo em consideração o estado-da-arte; b) concepção de experiências;
c) organização, preparação e implementação com sucesso do trabalho experimental.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this curricular unit students prepare a thesis project where they have to demonstrate and discuss the
state of the art in accordance with international quality standards and scientific rigor and present and
defend the planning proposed for the thesis
The specific objectives of this curricular unit are: (1) preparation of a literature review of the current state
of knowledge concerning the topic of the thesis; (2) planning of activities associated with the
implementation of the thesis; (3) practical implementation of experimental techniques and other tools to be
used for the thesis; and (4) written presentation and public discussion of the project. The thesis project
gives students the opportunity to develop skills in a) identifying important scientific issues taking into
account the state of the art; b) design of experiments; c) organization, preparation and successful
implementation of experimental work.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Não existe conteúdo programático especifico pois este varia de acordo com o tema e objetivos do
trabalho, que pode envolver investigação experimental e/ou modelação na área de conhecimento em
Biologia Marinha. Contudo, podem ser definidos, os seguintes aspetos:a) Realização de uma pesquisa
bibliográfica extensa e autónoma que permita selecionar e enquadrar o tema de investigação na área do
Mestrado;b) Escolha de supervisores e local onde se irá realizar a tese de Mestrado;
c) Formulação precisa da questão de estudo (especificar os objetivos da investigação);
d) Planeamento do estudo (escolha do tipo de dados a serem coligidos, delineamento experimental,
tarefas experimentais, metodologias, instrumentos, planeamento do tipo de análises que serão feitas com
os resultados, cronograma);
e) Redação de um relatório de projeto de tese onde se apresentam os pontos a)-d)
f) Apresentação oral do projeto de tese
g) Avaliação - feita pelos orientadores e pelos membros da Direção do Mestrado.
6.2.1.5. Syllabus:
There is no specific syllabus within this UC because it varies according to the theme and objectives of the
research work, which may involve experimental and/or modeling work in the field of Marine Biology.
Generally, the following contents are considered:
a) Conducting an extensive autonomous literature review and framing the subject of research in the area of
the Master;
b) Choice of supervisors and host institution for the thesis;
c) Precise formulation of the research problem (define the research question, specify research objectives);
d) Planning of experimental/modeling work (definition of data to be collected, experimental design,
experimental tasks, methodologies, tools, planning what type of analyses it will be performed with data,
work schedule);
e) Writing the thesis project report (include titems a-d);
f) Oral Presentation of the thesis project
g) Evaluation by the supervisor(s) and members of the Master Coordination team.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta UC pretende-se que o estudante prepare um Projeto de investigação no âmbito da Biologia Marinha
que lhe permita posteriormente produzir, de forma autónoma, uma investigação original e de qualidade.
Os conteúdos programáticos desta UC estão organizados em torno das diferentes fases do
desenvolvimento do projeto. A execução supervisionada de cada uma das fases do Projeto permite ao
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estudante elaborar um Projeto de investigação que inclua a justificação e pertinência do estudo a realizar
baseada numa revisão da literatura científica, as principais questões a serem desenvolvidas, os objetivos
e hipóteses de investigação, as metodologias a implementar e o cronograma de atividades.
Após aprovação do projeto de tese, o estudante procederá à implementação da investigação delineada (UC
Dissertação).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In this curricular unit the student is intended to produce an autonomous and original research project in
Marine Biology. The syllabus of this course is organized around the different phases of development of the
project. Each phase of the project will be supervised allowing the students to develop a report that
includes the justification and relevance of the study to be conducted based on a actual review of scientific
literature, the main issues to be developed, objectives and research hypotheses, the methodologies to be
implemented and the schedule of main tasks. After approval of the thesis project, the student will proceed
to implement the research outlined (course unit Dissertation).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
No início do ano letivo a Direção de Curso do Mestrado reúne com os estudantes e apresenta a UC,
definindo os objetivos, competências a desenvolver, avaliação, estrutura do relatório escrito e da
apresentação oral. Os estudantes terão um prazo estipulado pela Direção de curso para apresentarem um
Formulário (Proposta de tese) preenchido com informações sobre o tema a desenvolver, orientadores e
cronograma geral.
Durante o primeiro semestre letivo o trabalho será desenvolvido pelo estudante em estreita colaboração
com o(s) orientador (es) para discussão das linhas orientadoras do Projeto a realizar e da sua correta
evolução ao longo desse período.
A avaliação da UC inclui a realização de um relatório escrito e de uma apresentação oral, ambos de
carácter obrigatório, que contribuem em 80% e 20% para a avaliação final, respetivamente. A classificação
final é atribuída pelo o(s) Coordenador(es) da UC e pelo(s) orientador(es) da tese.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
At the beginning of the school year the Coordination team of the Master Course meets with students and
presents the curricular unit, setting goals, developing skills, evaluation, structure of the written report and
oral presentation. Students will have a deadline stipulated by the Coordination team to submit a Form
(Thesis proposal) filled with information on the thesis topic, supervisors and overall schedule.
During the first semester, work will be developed by the student in close collaboration with the supervisor
(s) to discuss the guidelines to carry out the project and its correct development during this period.
Evaluation of this course unit includes a written report and an oral presentation, both mandatory. The
grade will be based on 80% from the written report and 20% from the oral presentation. The final grade is
assigned by the Coordinator(s) and supervisor(s).
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O trabalho desenvolvido nesta UC corresponde a um processo de aprendizagem ativa centrada no
estudante sob a supervisão do(s) orientador(es) e a abordagem metodológica é adaptada para responder
às necessidades individuais de cada estudante e do tema em questão.
Os estudantes são encorajados a trabalhar de forma independente para que desenvolvam a capacidade de
recolher e rever criticamente a literatura, delinear experiências, aprender e aplicar metodologias e a
escrever um plano de tese. O grau de interação com o orientador depende da autonomia e das
competências que o estudante transmite para a realização do trabalho. Em sessões tutoriais com o
orientador deverão ser abordados aspetos como: a) identificação do problema científico; b) potenciais
abordagens experimentais; c) planificação de experiências; d) determinação das metodologias a utilizar e
avaliação crítica das vantagens e limitações. Estes exercícios de análise permitem ao estudante: a)
identificar hipóteses e potenciais abordagens científicas para a sua investigação; b) escolher as
metodologias mais adequadas para o desenvolvimento do trabalho; c) delinear experiências. Além destas,
outras competências transversais são desenvolvidas, como:
a) exposição de opiniões e comentários bem justificados; b) demonstração de capacidade crítica.
A redação do projeto de tese é igualmente acompanhada pelo(s) supervisor(es) no sentido de promover no
estudante a capacidade de: a) definição clara do problema científico a ser abordado; b) escolha criteriosa
da bibliografia utilizada para apresentar o estado da arte; c)apresentação clara e com rigor científico das
metodologias; e) escrever o relatório do projeto utilizando uma linguagem clara, precisa, objetiva e com
rigor científico.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The work in this unit should be based on active student-centered learning, directed by the supervisors. The
methodological approach should be tailored to meet the individual needs of each student and of the
scientific subject.
Students are encouraged to work independently to develop the ability to collect and critically review the
literature, planning experiments, learn and applying methodologies and writing a thesis plan. The degree of
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interaction with the supervisor depends on the autonomy and competence that the student presents. In
tutorial sessions with the supervisor, the following aspects will be addressed: a) identification of the key
scientific problem; b) potential experimental approaches; c) planning of experiments; d) selecting the
methodologies used and critical evaluation of the advantages and limitations. These exercises allow
students to: a) identify potential scientific hypotheses and approaches to their research; b) selecting the
most appropriate methodologies for the development of the work; c) outlining experiments. Besides these,
other soft skills are developed such as: a) learning to present opinions with well-reasoned arguments; b)
demonstration of critical capacity.
The drafting of the thesis project is also accompanied by the supervisor (s) to promote the student's ability
to: a) clearly define the scientific problem being addressed; b) carefully select the literature used to display
the state of the art; c) present the methodologies with clarity and scientific rigor; e) writing the report of the
project using clear accurate, objective, and scientifically rigorous language.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Depende do trabalho a desenvolver, mas bibliografia geral de como escrever uma publicação científica é
aconselhada consultar:
Kalpakjian, C. Z. and Meade, M. 2008. Writing Manuscripts for Peer Review: Your Guide to Not Annoying
Reviewers and Increasing Your Chances of Success. Sex Disabil, 6:229–240
Johnson, S. and Scott , J. 2009. Study & Communication Skills for the Biosciences. Oxford University
Press
http://writing.wisc.edu/Handbook/ReviewofLiterature.html, Learn how to write a review of literature, The
writing Center, University of Wisconsin Madison
http://www.dentistry.leeds.ac.uk/elective/WRITE%20UP.htm, Writing a scientific paper, University of Leeds,
Leeds Dental Institute

Mapa X - Trabalho Experimental em Biologia Marinha/ Experimental work in Marine Biology
6.2.1.1. Unidade curricular:
Trabalho Experimental em Biologia Marinha/ Experimental work in Marine Biology
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Carlos Serafim Varela - P:50; TC:25; OT:4
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 unidade curricular Trabalho Experimental em Biologia Marinha, adiante designada TEBM, é uma unidade
curricular obrigatória do 2º ano do curso de Mestrado em Biologia Marinha, com 15 ECTS. O objectivo de
TEBM é permitir que o estudante tome contacto com diversas técnicas na área da experimentação em
Biologia Marinha, através da sua participação prática em trabalhos de grupos de investigação. Após
realizar esta unidade curricular espera-se que os estudantes tenham adquirido conhecimentos importantes
para a sua actividade profissional futura e uma visão mais abrangente dos tipos de trabalho em Biologia
Marinha. Esta unidade curricular pretende ainda contribuir para uma selecção mais fundamentada do tema
da Tese de Mestrado.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The subject Experimental Works in Marine Biology, hereinafter TEBM, is a compulsory course in the 2nd
year of the MSc programme in Marine Biology with a work load of 15 ECTS (420h work load). The objective
of TEBM is to allow the student to handle various techniques in the area of Marine Biology, through their
participation in on-going research activities. After carrying out the tasks of this subject, students are
expected to have acquired the necessary skills for their future professional activity and a broader view of
the types of research lines that can be found in Marine Biology. Another aim of this subject is to contribute
to a more informed choice of the Master's thesis theme.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Uma vez que esta UC depende dos temas propostos e selecionados pelos alunos, o seu conteúdo
programático não é fixo. No entanto, existem vários temas propostos que são recorrentes, tais como
reprodução de organismos marinhos em habitats naturais e em aquacultura, aplicação da bioquímica e
genética molecular à biologia marinha, estudo de bioatividades em organismos marinhos, estimação do
tamanho, dieta e estrutura etária de populações marinhas, ecotoxicologia e ecologia marinha,
sedimentologia marinha, ictiologia, recifes artificiais, impacto de alterações climáticas nos oceanos e
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organismos marinhos, bioestatística e planeamento experimental, aplicação dos novos meios de
comunicação social a estudos de biodiversidade marinha, taxonomia de organismos marinhos, entre
outros temas.
6.2.1.5. Syllabus:
Since this subject depends on the themes proposed and selected by the students, its syllabus is not fixed.
However, there have been several recurring themes proposed and carried out, such as reproduction of
marine organisms in natural habitats and aquaculture, application of biochemistry and molecular genetics
to marine biology, the study of bioactivities in marine organisms, estimation of size, age structure and diet
of marine populations, marine ecology and ecotoxicology, marine sedimentology, ichthyology, artificial
reefs, the impact of climate change on oceans and marine organisms, biostatistics and experimental
design, application of social media to studies of marine biodiversity, taxonomy of marine organisms,
among other topics.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Esta UC tem sido fundamental para que os alunos interajam com vários grupos de investigadores e linhas
de investigação antes da escolha do tema da sua dissertação. Esta UC pressupõe que o aluno realize
vários estágios experimentais em laboratórios diferentes, vendo in loco quais as tarefas necessárias para
atingir vários objectivos em biologia marinha. Esta interação aluno - equipa de investigação assegura que
o aluno conheça também qual a dinâmica interna de cada grupo e respectivos orientadores, de modo a
que o aluno faça uma escolha informada do tema no qual está realmente interessado em estudar, com uma
equipa de investigadores que já conhece e confia.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This subject has been crucial for students to interact with several research groups and lines of research
before choosing the topic of their dissertation. TEBM requires the student to perform various experimental
stages in different laboratories, undergoing a hands-on training period where he or she learns what is
needed to achieve several objectives of diverse marine biology tasks. This interaction student-research
team also ensures that the student knows the internal dynamics of each group and of their advisors, so
that the student makes an informed decision of the topic on which he/she is really interested in studying
with a team of researchers that he/she already knows and trusts.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular inclui a realização de cinco estágios de 3 ECTS em laboratórios que utilizem
técnicas aplicáveis no âmbito da experimentação em Biologia Marinha. Cada estágio é orientado por
elementos doutorados na respectiva área de investigação e é equivalente a 84h de trabalho total, dos quais
42h deverão ser de trabalho prático acompanhado e as restantes de trabalho autónomo, que inclui a
elaboração de um relatório escrito e pesquisa bibliográfica. A classificação final da UC corresponde à
media arredondada às unidades das cinco médias ponderadas da avaliação contínua (30%) e do relatório
escrito (70%) arredondadas até às décimas. Para o efeito, os orientadores terão de preencher um
formulário de avaliação contendo os vários critérios de avaliação contínua e do relatório escrito que está
disponível no portal da UC, de modo a justificarem a classificação do aluno.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This subject includes five training periods of 3 ECTS in laboratories that use techniques that can be
applied in the broad field of Marine Biology. Each training period is carried out under the supervision of
researchers with a PhD degree in the proposed research line with a total work load of 84h, of which 42h
should be of supervised experimental work and the remaining time of autonomous work, which includes
the writing of the report on the training period and literature research on the chosen subject. The final
classification of TEBM is the average of the five weighted averages of continuous assessment (30%) and of
the written report (70%) rounded to one decimal. To this end, supervisors must complete an evaluation
form, which is available on the TEBM website, containing the various criteria of continuous assessment
and written report in order to justify the classification of the student.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A realização de cinco estágios experimentais e respetivos relatórios está de acordo com os objetivos
propostos nesta UC, já que eles permitem o contacto direto com equipas de investigação e técnicas,
procedimentos e sua fundamentação teórica. Esta coerência é ainda reforçada pelo “feedback” positivo
dos alunos a esta UC, pois ela tem permitido a integração gradual do aluno em equipas de investigação
que serão o seu suporte pedagógico, experimental e científico para a execução da sua dissertação final.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The completion of five experimental stages and respective reports are in accordance with the objectives
proposed in this subject, since they allow direct contact with research teams, techniques, procedures, and
their theoretical foundation. This assessment is confirmed by the positive feedback of students, because it
has allowed the gradual integration of students in research teams that will be their educational,
experimental and scientific support for the execution of their final dissertation.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Varia de acordo com o tema escolhido pelo aluno.

Mapa X - Análise Estatística / Statistical Analysis
6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Estatística / Statistical Analysis
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nelson Gomes Rodrigues Antunes -Teóricas: 7,5 h; Teórico-práticas: 15h
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Maria Helena Neves de Queirós Gonçalves - Teóricas: 7,5 h; Teórico-práticas: 15h
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Módulo 1 (M1): O aluno deverá saber aplicar os principais métodos de inferência estatística para tirar
conclusões a partir de um conjunto de dados.
Módulo 2 (M2): O aluno deverá saber utilizar os princípios métodos de inferência estatística no software
estatístico R.
Módulo 3 (M3):: O aluno deverá saber planear e analisar experiências utilizando o software R.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Module 1: The student will be able to apply the main statistical inference methods for drawing conclusions
from a data set.
Module 2: The student will be able to use R to do basics of statistical inference methods.
Module 3: The student will be able to design and analyse experiments using statistical software
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
M1:
Conceitos básicos de estatística
Estimação Pontual
Intervalos de Confiança
Testes de hipóteses
Regressão Linear Simples
M2:
Noções básicas do R
Procedimentos gráficas no R
Distribuições univariadas utilizando o R
Testes de hipóteses utilizando o R (testes paramétricos e não paramétricos)
Análise de regressão simples utilizando o R
M3:
Análise de Variância
Experiências com blocos
Experiências factorias
Regressão Linear Múltipla
6.2.1.5. Syllabus:
Module 1:
Basic statistical concepts
Sampling distributions
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Point estimation
Confidence intervals
Tests of hypotheses
Simple linear regression
Module 2:
Basics of working with R
Graphical procedures
Univariate distributions using R
Hypothesis testing using R (parametric and non-parametric tests)
Performing ANOVA using R
Regression analysis using R
Module 3:
Analysis of Variance
Experiments with Blocking Factors
Factorial Experiments
Regression Modeling
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
M1: O programa permite inicialmente introduzir os conceitos básicos de probabilidade. Em seguida, é
introduzido as principais distribuições de amostragem. A aquisição destes conhecimentos é essencial
para o estudo da inferência estatística.
M2: O programa inicia-se com uma introdução ao ambiente do R. Posteriormente é utilizado para resolver
problemas de inferência estatística.
M3: O programa abrange os principais métodos para o planeamento e análise de experiências. O estudo
começa com experiências com um fator para um número arbitrário de níveis. Em seguida, são estudadas
experiências com blocos e com vários factores. Por fim, é estudada a regressão linear múltipla para
modelar e explorar a relação de duas ou mais variáveis numa experiência.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Module 1: The sequence of the syllabus allows initially to introduce the basic concepts of probability. Then
it is introduced the main sampling distributions. The acquisition of these knowledges is essential to the
study of statistical inference.
Module 2: The sequence of the syllabus allows the introduction to the R environment. The software will be
used to solve problems of statistical inference.
Module 3: The syllabus covers the main methods for the design and analysis of experiments. The study
starts with single-factor experiments with an arbitrary number of levels. Then blocking and factorial design
are introduced. Finally, it is studied multiple regression to model and explore the relationship of two or
more variable.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
M 1:
Aulas Teóricas - ensino expositivo, incluindo exemplos ilustrativos.
Aulas Teórico-práticas: resolução de problemas para promover a aprendizagem ativa e desenvolver
familiaridade com os conceitos.
Avaliação: teste final
M 2:
Aulas Teóricas - ensino expositivo, incluindo exemplos ilustrativos.
Aulas Teórico-práticas: resolução de problemas utilizando o software R.
Avaliação: teste final
M 3:
Aulas Teóricas - ensino expositivo, incluindo exemplos ilustrativos.
Aulas Teórico-práticas: resolução de problemas utilizando o software R.
Avaliação: teste final
Nota final: média dos testes dos dois módulos
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Module 1:
Theoretical Lectures – expository teaching including illustrative examples
Practical Lectures: problem solving to promote active learning and develop familiarity with the concepts.
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Evaluation: final test
Module 2:
Theoretical Lectures – expository teaching including illustrative examples
Practical Lectures: problem solving using R software
Evaluation: final test
Module 3:
Theoretical Lectures – expository teaching including illustrative examples
Practical Lectures: problem solving using R software
Evaluation: final test
Final grade: average of the tests of the two modules
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O ensino expositivo é acompanhado de exemplos ilustrativos de interesse, pretende ser uma forma
apelativa para os alunos ficarem interessados e adquirirem os conceitos fundamentais dos principais
métodos estatísticos. A resolução de exercícios sobre os assuntos ensinados, permitirá consolidar os
conceitos adquiridos. O uso de software estatístico será fundamental para levar a cabo a análise.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expository teaching accompanied by illustrative examples of interest, aims to be an appealing way for
students to become interest and acquire the fundamental concepts of the main statistical methods. The
resolution of exercises on the subjects taught, will allow to consolidate the acquired concepts. The use of
statistical software will be fundamental to carry out the analysis.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Module 1: (Primary reading) Montgomery, Douglas. C e Runger, George C. Applied Statistics and
Probability for Engineers, 5th edition, John Wiley & Sons, 2010.
Module 2: (Primary reading) W. N. Venables, D. M. Smith and the R Core Team. An Introduction to R. Notes
on R: A Programming Environment for Data Analysis and Graphics. (Available on http://cran.r-project.org/)
Module 3: (Primary reading) Douglas C. Montgomery. Design and Analysis of Experiments. 8th Edition.
John Wiley & Sons

Mapa X - Ecofisiologia de plantas marinhas / Ecophysiology of marine plants
6.2.1.1. Unidade curricular:
Ecofisiologia de plantas marinhas / Ecophysiology of marine plants
6.2.1.2. Docente responsável e respectiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Orlando Pimenta Santos, 15 T; 5P; 2OT; 5S; 8TC;
6.2.1.3. Outros docentes e respectiva carga letiva na unidade curricular:
Isabel Maria Alves Barrote, 5TP; 5P;
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
O curso tem como objetivo compreender como as observações ecológicas, como o crescimento,
reprodução, sobrevivência, abundância e distribuição geográfica dos organismos são determinadas por
mecanismos fisiológicos, enquanto estes processos são determinados por factores ambientais chave tais
como a luz, carbono, nutrientes, carbonato de cálcio, temperatura, salinidade e hidrodinamismo.
As competências e aptidões a serem desenvolvidas pelos alunos são:
- Entender os mecanismos fisiológicos e respostas adaptativas de plantas marinhas de uma perspectiva
ecológica.
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- Desenvolver aptidões relacionadas com a aplicação de técnicas experimentais que permitem a análise e
avaliação de respostas adaptativas de plantas marinhas em relação a vários parâmetros ambientais.
- Desenvolver aptidões relacionadas com a análise de dados experimentais, escrita científica e
comunicação científica.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The course aims to understand how the ecological observations such as growth, reproduction, survival,
abundance and geographical distribution of organisms are determined by physiological mechanisms as
these processes are being determined by key environmental drivers such as light, carbon and nutrient
availability, calcium carbonate, temperature, salinity and hydrodynamics.
The competences and aptitudes to be developed by students are:
- To understand the physiological mechanisms and adaptive responses of marine plants from an
ecological perspective.
- To develop aptitudes related to the application of experimental techniques that allow the analysis and
evaluation of adaptive responses of marine plants in relation to various environmental parameters.
- To develop aptitudes related to the analyses of experimental data, scientific writing and scientific
communication.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Luz e fotossíntese
Propriedades de luz, comportamento na coluna de água, captação de luz, respostas fotossintéticas.
Radiação UV: efeitos biológicos, implicações ecológicas. Distribuição das plantas marinha em relação à
luz: adaptação cromática, adaptação ontogénica.
2.Dióxido de carbono
Equilíbrio dos carbonatos, captação de CO2 e efeito do aumento de CO2
3Carbonato de cálcio
Calcificação, implicações ecológicas, efeitos da acidificação do oceano
4.Temperatura
Efeitos no metabolismo, limites letais, reprod. e de crescimento, temperatura e distribuição geográfica, os
efeitos do aquecimento global.
5.Salinidade
Efeitos bioquímicos e fisiológicos da salinidade; tolerância e aclimatação
6.Nutrientes
Os nutrientes no mar, absorção de nutrientes, estimativa da absorção, metabolismo de nutrientes e
importância ecológica.
7.Hidrodinâmica
Noções básicas da dinâmica dos fluidos, controle hidrodinâmico de absorção de nutrientes, processos a
nível de planta, implicações ecológicas
6.2.1.5. Syllabus:
1. Light and photosynthesis
Light properties, its behaviour in the water column, light capture by marine plants, photosynthetic
responses to light. UV radiation: biological effects, ecological implications. Marine plant distribution in
relation to light: chromatic adaptation, ontogenic adaptation.
2.Carbon dioxide
Carbonate balance in the sea, CO2 uptake and effects of increasing CO2
3. Calcium carbonate
Calcification, ecological implications, ocean acidification effects
4. Temperature
Effects of temperature in the metabolism, lethal, reproductive and growth limits, temperature and
geographical distribution, global warming effects.
5. Salinity
Biochemical and physiological effects of salinity; tolerance and acclimation
6. Nutrients
Nutrients in the sea, nutrient uptake, estimation of uptake, nutrient metabolism and ecological significance.
7. Hydrodynamics
Basics of fluid dynamics, hydrodynamic control of nutrient uptake, processes at plant level, ecological
implications.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
As secções do curso abordam as principais variáveis ambientais que determinam os processos
fisiológicos fundamentais de plantas marinhas, como a fotossíntese, a absorção de carbono, a absorção
de nutrientes e a calcificação. Estes processos fisiológicos determinam por sua vez as respostas das
plantas a níveis superiores de complexidade, nomeadamente o crescimento, reprodução, sobrevivência,
abundância e distribuição geográfica. Esta abordagem a vários níveis fornece o referencial teórico para
compreender as observações ecológicas das plantas marinhas.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The sections of the course address the main environmental variables determining the key physiological
processes of marine plants such as photosynthesis, carbon uptake, nutrient uptake and calcification.
These physiological processes determine in turn higher-level plant responses such as growth,
reproduction, survival, abundance and geographical distribution. This multilevel approach including
environment, physiology and plant responses provide the theoretical framework to understand the
ecological observations of marine plants.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas introduzem os fundamentos teóricos da ecofisiologia vegetal marinha.
Pequenos projetos de investigação serão desenvolvidos por grupos de estudantes, incluindo amostragem
de campo e de laboratório. Este tipo de trabalho incentiva o desenvolvimento de competências práticas e
trabalho em equipe, apoiando ao mesmo tempo a compreensão do contexto teórico.
Os resultados obtidos durante as sessões práticas são usados para desenvolver habilidades de análise e
apresentação de dados científicos e de escrita científica.
Tutoriais em que os alunos apresentam trabalhos científicos desenvolvem competências tanto na
avaliação crítica da literatura científica como de comunicação da ciência.
A carga de cada componente do curso para a classificação final é:
Exame teórico: 50%
Relatório da prática: 30%
Apresentação de trabalho: 10%
Apresentação Tutorial: 10%
Avaliação contínua: a classificação final pode ser ajustado, dependendo da participação do discente no
curso.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Formal lectures introduce the theoretical background of marine plant ecophysiology.
Small research projects will be developed by groups of students, including field sampling and laboratory
work. Practical experiments and sample analysis in the laboratory encourage development of practical
skills and teamwork, while supporting the understanding of the theoretical background.
Results obtained during practical sessions are used to develop skills in data presentation, data analysis
and scientific writing. Project results will be presented by groups.
Tutorials in which students present scientific papers provide training both in the critical evaluation of
scientific literature and in science communication
The load of each course component to the final classification is:
Theoretical exam: 50%
Practical paper: 30%
Paper presentation: 10%
Tutorial presentation: 10%
Continuous evaluation: the final classification may be adjusted, depending on student participation.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A fim de atingir plenamente o objetivo principal do curso, que é entender como as observações ecológicas
de plantas marinhas são determinados por mecanismos fisiológicos na medida em que são afetados pelo
ambiente, foi desenvolvida uma metodologia de aprendizagem que abrange as competências que um
investigator em ecofisiologia necessita dominar. Isso inclui o conhecimento teórico de base, a capacidade
de fazer amostragem de campo e desenvolver experiências de laboratório, a capacidade de analisar os
dados e escrever relatórios científicos e a capacidade de comunicar os resultados científicos obtidos.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to fully achieve the main objective of the course, which is to understand how the ecological
observations of marine plants are determined by physiological mechanisms as affected by the
environment, a learning methodology was developed so as to include all the working skills that an
ecophysiologist researcher needs to hold. This includes the theoretical background knowledge, the
capacity to do field sampling and develop laboratory experiments, the capacity to analyse data and write
scientific reports and the capacity to communicate scientific findings. The teaching methodology of this
course addresses all these components.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Falkowski PG, Raven JA (2007) –Aquatic Photosynthesis (2nd ed.). Princeton University Press.
Larkum AWD, Orth RJ and Duarte CM (2006). Seagrasses: Biology, Ecology and Conservation. Springer,
Dordrecht, The Netherlands.
Lobban, C. S., Harrison, P. J. (1994). Seaweed ecology and physiology. Cambridge University Press,
Cambridge.
Lüning, K. (1990). Seaweeds. Their environment, biogeography, and ecophysiology. John Wiley & Sons,
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New York.
Salisbury, FB, Ross, CW (1992). Plant Physiology (4ª ed.). Wadsworth Publ. Co., Belmont.
Sven Beer, Mats Björk, John Beardall (2014). Photosynthesis in the Marine Environment, Wiley-Blackwell
Taiz L, Zeiger E (1998) – Plant Physiology (2nd ed.). Sinauer Associates, Inc., Publishers
(http://5e.plantphys.net/ )
This list of books will be complemented with a series of specific papers for each section of the course,
which will be introduced to the students along the course.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
A adaptação das metodologias de ensino e das didáticas em cada UC é feita pelos respetivos docentes.
Cabe à direção de curso analisar a existência de desadequações e solicitar aos docentes a sua resolução.
Cada UC apresenta tipologias adequadas aos seus objetivos. Nas aulas T as metodologias de ensino são
sobretudo expositivas mas também participativas para permitir o envolvimento ativo dos estudantes. Nas
aulas P (laboratório e campo) e TP desenvolvem-se atividades que permitem a aquisição de competências
experimentais analíticas e de resolução de problemas. Os seminários permitem explorar temas específicos
e promover aptidões de comunicação oral. O número total de horas de contacto é reduzido para permitir
ao estudante ser capaz de se autonomizar no estudo. O bom funcionamento deste modelo de
aprendizagem é promovido com a organização das fichas das UC em que se definem os objetivos,
competências a desenvolver, metodologia de ensino e modo de avaliação da aquisição de competências.
6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
Teaching methods are designed by course teaching staff. Programme Direction evaluates the existence of
deficiencies and contacts lecturers to promote their resolution. Each CU presents specific typologies,
appropriate to its objectives. Theorethical classes are mainly expository but also involve participatory
stages to encourage an active student involvement. Practical sessions (laboratory and field work) and
theoretical-practical classes promote the acquisition of experimental, analytical, and problem solving
skills. Seminars allow the exploration of specific scientific issues and the development of oral
communication skills. Total number of contact hours is reduced to ensure the development of student selfstudy abilities. The performance of this learning model is promoted through the organization of course
syllabi which define aims and skills, teaching methods and assessment criteria.
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS.
Considera-se que 1 ECTS corresponde a 28 horas de trabalho do estudante e que cada ano letivo tem 60
ECTS, o que representa um total de 1680 horas de trabalho. As horas totais de trabalho incluem horas de
contato presencial com o docente e horas de estudo autónomo. Estas são utilizadas para estudo e
desenvolvimento/redação de trabalhos.
A verificação do ajustamento da carga média de trabalho para cada UC é avaliado pelos próprios
estudantes, pela reflexão dos docentes e da direção de curso sobre a adequação das atividades e
objetivos de cada UC e o respetivo trabalho a desenvolver pelos estudantes.
Esta avaliação é feita através da análise dos questionários realizados pelo GAC (PEA/PED) que contém
questões especialmente dirigidas a este aspeto, e pelas sugestões dos alunos comunicadas por contatos
com os docentes e/ou direção de curso.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS.
One ECTS is equivalent to 28 hours of student's work and an academic year include 60 ECTS, which
represent a total of 1680 hours of work load. Total working hours include classroom contact hours with
lecturers and hours of autonomous study which are used to study and work on required course projects.
The adjustment of average workload for each CU is verified and evaluated by the students, lecturers and
MBM direction, according to course aims and activities and total workload imposed on students. This
assessment is based on the results of online questionnaires for evaluating students' and teachers'
perceptions of teaching and learning (GAC-PEA/PED), which contain specific questions addressing this
aspect, and by student suggestions to teachers and/or to MBM programme direction.

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 docentes têm autonomia para selecionarem os métodos de avaliação que entendem ser os mais
adequados, desde que não contrariem o Regulamento Geral de Avaliação da UAlg. Os métodos de
avaliação e os objetivos de aprendizagem são obrigatoriamente explicitados na Ficha da UC
disponibilizada aos estudantes, através da Tutoria Eletrónica, no início do período de funcionamento da
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UC. A Direção do curso e o Conselho Pedagógico podem garantir que a avaliação da aprendizagem está
em consonância com os objetivos delineados através da análise dos inquéritos aos alunos e docentes.
Estes permitem verificar se as definições das fichas das UC são cumpridas e os resultados da avaliação
dos estudantes (valores de insucesso elevados podem indiciar um desajuste entre a avaliação realizada e
os objetivos definidos). Os estudantes têm diversos interlocutores institucionais, como o Conselho
Pedagógico e o Provedor do Estudante, disponíveis para garantir coerência na avaliação da aprendizagem.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes.
Teachers select evaluation methods perceived as the most appropriate, consistent with the UAlg
Assessment Regulations. Course evaluation methods and learning objectives are integrated in course
syllabi, made available to students in the course tutorial web site, at the beginning of the course. Results
from online questionnaires for evaluating students' and teachers' perceptions of teaching and learning
(GAC-PEA/PED) are used by MBM Direction and the Pedagogical Board to ensure that learning assessment
is consistent with course objectives and analyse student grades for each CU (low approval rates may point
to a mismatch between course assessment and objectives). Students have several institutional
interlocators, including the Pedagogic Board and the Office of the Student Ombudsperson, available to
ensure consistency in lerning assessment.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
O plano de estudos apresenta um conjunto de UC que promove ativamente o desenvolvimento de
competências científicas, como a capacidade de procura direcionada de artigos científicos, análise crítica
da literatura e comunicação oral e escrita.
Em algumas UC, as aulas práticas (laboratório e campo) são integradas no âmbito de projetos de
investigação dos docentes, possibilitando aos alunos um contacto direto com outros investigadores e
com as metodologias científicas.
As UC Projeto de tese e Dissertação integram os estudantes nos grupos de investigação ligados à
Universidade ou a instituições exteriores (nacionais e estrangeiras), permitindo aos estudantes
desenvolver um trabalho científico original.
Os estudantes são estimulados a assistirem a palestras/cursos/workshops organizados regularmente pela
Faculdade ou pelos Centros de Investigação e ministrados por investigadores residentes ou convidados
proporcionando aos estudantes contacto com temas científicos e tcnológicos atuais.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
MBM study plan includes a set of courses which actively promote the development of scientific skills,
including directed search of scientific publications, critical analysis of literature and oral and written
communicatiion. In some course, practical sessions (laboratory and field) are integrated in lecturers'
research projects, providing students with a direct contact with reserachers and scientific methodologies.
Thesis project and Dissertation integrate students in research groups associated to the university or
external institutions (national and foreign), allowing students to develop an original scientific study.
Students are encouraged to attend to lectures, courses and workshops organized regularly by the faculty
or research centres, and lectured by resident or visiting researchers, which provide knowledege on current
science and technology topics.

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

13

8

13

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

4

3

2

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

4

4

8

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

5

1

1

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

0

0

2

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45af94eb-1084-9398... 05-01-2015

ACEF/1415/08722 — Guião para a auto-avaliação

Página 58 de 73

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.
Valores mínimo e máximo da taxa de aprovação (%) e classificação (0-20) para as áreas e UC (10/11 13/14):
CAMB- 69-87 (13-13.4)
CBIO– 80-87 (12.3-13.8)
CBIO/CAMB– 57*-95 (16.1-17)
MAT– 53-88 (10.9-12.4)
ANÁL. ESTAT.- 53-88 (10.9-12.4)
BIOL. ECOL. PESQ.- 95,7-100 (14.5)
BIOL. POP. MAR.- 67-93 (12.6-13.3)
DIN. ECOS. AQUÁT.- 82-88 (11.3-12.6)
DISS.- 57*- 100 (16.8-17.9)
ECOF. PLANT. MAR.- 72-82 (13.9-15.1)
EVOL. BIOG. MAR.- 74-90 ( 12.8-13.7)
MÉT. AV. OCEAN. BIOL.- 82-87 (12.4-12.6)
PROC. BIOG. ALT. GLOB.- 69-87 (13.0-14.2)
PROJ. TESE- 82-93 (16.0-17.2)
TÉC. BIOL. MOL. CEL.- 81-92 (23.5-15.4)
TRAB. EXP. BIOL. MAR.- 71-92 (15.9-17.0)
* valor subestimado – algumas teses entregues nos Serviços Académicos não foram ainda discutidas.
A utilização do período de reformulação da tese, previsto no regulamento (90 dias úteis), adia a discussão
para janeiro - abril. Estes casos são contabilizados como diplomados em N+1 anos (Quadro 7.1.1) apesar
de não efetuarem nova inscrição.
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units.
Minimum and maximum values of approval rate (%) and grades (0-20) for MBM areas and CUs (2010/2011 2013/2014):
CAMB- 69-87 (13-13.4)
CBIO- 80-87 (12.3-13.8)
CBIO / CAMB- 57 *-95 (16.1-17)
MAT 53-88 (10.9-12.4)
STAT ANALYS- 53-88 (10.9-12.4)
BIOL ECOL FISH- 95.7 to 100 (14.5)
MAR BIOL POP- 67-93 (12.6-13.3)
DYNAM AQUA ECOS- 82-88 (11.3-12.6)
DISS- 57 *- 100 (16.8-17.9)
MAR PLANT ECOPHYS- 72-82 (13.9-15.1)
MAR EVOL BIOGR - 74-90 (12.8-13.7)
ADV METH BIOL OCEANOG- 82-87 (12.4-12.6)
BIOG PROC GLOB CHANG- 69-87 (13.0-14.2)
DISS PROJ- 82-93 (16.0-17.2)
TECH BIOL MOL CELL- 81-92 (23.5-15.4)
EXP WORK MAR BIOL- 71-92 (15.9-17.0)
* underestimated value - some theses deposited in SA were not discussed yet.
The use of the thesis reformulation period, provided by UAlg Regulations (90 working days), defers thesis
discussion to January-April. These graduates are classified under N+1 years (Table 7.1.1), although
students do not enroll into a 3rd year in the Academic Services.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de
ações de melhoria do mesmo.
O sucesso escolar é monitorizado pelos docentes no decorrer das horas de contacto e através dos
resultados de provas de avaliação. Compete a cada docente tomar as medidas para a melhoria da taxa de
sucesso da UC que leciona, mantendo o grau de exigência.
O resultado final da avaliação dos estudantes, as respostas dos estudantes aos inquéritos online (GAQPEA/PED) e os relatórios anuais dos docentes são avaliados pela direção de curso. As situações atípicas
são analisadas e a direção de curso contacta o docente responsável da UC no sentido de compreender o
problema subjacente e, conjuntamente, encontrar estratégias de resolução.
A taxa de aprovação tem apresentado valores elevados, com exceção da área científica MAT no ano 20122013 (52,9%). As possíveis causas já foram identificadas pela Direção de curso (ver weakness W7) e estão
propostas estratégias para solucionar/melhorar este aspeto (ver Ação de melhoria de W7).
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
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Course approval rates are monitored by lecturers during contact hours and through the students'
assessment results. Lecturers are responsible for adopting strategies which improve course approval
rates, keeping the its requirement level.
Final students' grades, student responses to online questionnaires (GAC-PEA/PED) and annual course
reports of responsible lecturers are evaluated by MBM direction. Atypical situations are analyzed by the
programme direction that contacts the course responsible professor to jointly establish specific resolution
strategies.
Course approval rates are mostly high, with the exception of MAT scientific area in the year 2012-2013
(52.9%). Possible underlying causes have been identified (see Weakness W7) and strategies to
solve/improve this issue are proposed (see W7 Improvement Measure).

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.

97.4

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

0

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

97.4

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).
Os docentes do curso de Mestrado em Biologia Marinha estão integrados nos seguintes centros de
investigação sediados na UAlg:
- CCMAR – Centro de Ciências do Mar, Laboratório Associado, classificação
“Excelente” (http://www.ccmar.ualg.pt/);
- CIMA, Centro de Investigação Marinha e Ambiental, Universidade do Algarve, classificação
“Bom” (http://www.cima.ualg.pt/cimaualg/index.php/pt/).

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if
applicable).
MBM teaching staff are integrated in the following research centers, hosted or integrated in the UAlg:
- CCMAR – Centre of Marine Sciences, Associate Laboratory, rated "excellent" (http://www.ccmar.ualg.pt/);
- CIMA, Marine and Environmental Research Centre, University of Algarve, rated
"Good" (http://www.cima.ualg.pt/cimaualg/index.php/pt/).
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/e47c95b6-7f3c-3a70-95d3-544e772b2a18
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/e47c95b6-7f3c-3a70-95d3544e772b2a18
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.
A atividade científica dos docentes visa o progresso da ciência e, em consequência, impacta o
desenvolvimento económico. As atividades científicas e tecnológicas dos docentes incluem, por exemplo:
• 783 artigos científicos (SCI), índice-h médio 14.25, 10 294 citações (Scopus)
• Patente –US Patent 61/136.315 e PCT Patent application PCT/PT2009000046
• Criação da spin-off Genogla Diagnostics
• Colaboração com empresas: A4F, Necton e Atlantik Fish
• Desenvolvimento de software científico (GMT- Team, Mirone)
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• Representação em organizações nacionais: Comissão Interministerial para a delimitação da plataforma
continental, equipa de preparação do Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo
• Representação/coordenação em organizações internacionais: Community Fisheries Control Agency,
LOICZ Africa e Médio Oriente, Programa Internacional de Ecohidrologia - UNESCO, Rede europeia COST
• Paineis de avaliação: FWO (Bélgica), ERC (EU), MSCA (EU), NSF (USA), FCT (Portugal), Conycit (Chile)

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and
development.
Scientific activity of MBM teaching staff aims contributes to progress in science and, therefore, impacts
economic development. Scientific and technological activities of lecturers include, as example:
• 783 scientific papers (SCI), average h-index 14.25, 10 294 citations (Scopus)
• Patent - US Patent 61 / 136,315 and PCT Patent application PCT / PT2009000046
• Creation of the spin-off Genogla Diagnostics
• Collaboration with companies: A4F, Necton and Atlantik Fish
• Development of scientific software (GMT-Team, Mirone)
• Representation in national organizations: Interministerial Commission for Delimitation of the Continental
Shelf, Task Froce for Marine Spatial Planning
• Representation/coordination of international organizations: Community Fisheries Control Agency, LOICZ
Africa and Middle East, International Ecohydrology Programme - UNESCO, COST European Network
• Evaluation panels: FWO (Belgium), ERC (EU), MSCA (EU), NSF (USA), FCT (Portugal), Conycit (Chile)
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
Os docentes do curso nos últimos 5 anos coordenaram ou participaram em 41 projetos financiados pela
FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia), 5 projetos financiados pela União Europeia, 3 projetos
PROMAR (Programa Operacional de Pescas 2007-2013) e 1 Projeto QREN (Quadro de Referência
Estratégico Nacional).
A título de exemplo:
2013/15 - Partially protected areas as buffers to increase the linked social-ecological resilience;
2013/16 - Extant or extinct tipping points - climate changes drive genetic diversity and dynamics of range
edge populations as evolutionary hotspots;
2010/2013 - Whole-system metabolism and CO2 fluxes in a coastal lagoon dominated by saltmarsh and
seagrass meadows;
2011/14 - A new approach for the identification of osteoarthritis therapeutic targets: the application of 2DDIGE proteomics
2011/13 - Anaerobic Digestion of Seaweed for Biofuels
2013/2015 - Halophytes: a precious resource of nutritional elements and bioactive compounds
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
During the last five years, MBM teaching staff have coordinated or participated in 41 projects funded by
FCT (Foundation for Science and Technology), 5 projects funded by the European Union, 3 PROMAR
(Operational Programme for Fisheries 2007-2013) projects and 1 QREN project (National Strategic
Reference Framework).
Examples of these projects include:
2013/15 - Partially protected areas as buffers to increase the linked social-ecological resilience
2013/16 - Extant or extinct tipping points - climate changes drive genetic diversity and dynamics of range
edge populations as evolutionary hotspots
2010/2013 - Whole-system metabolism and CO2 fluxes in a coastal lagoon dominated by saltmarsh and
seagrass meadows
2011/14 - A new approach for the identification of osteoarthritis therapeutic targets: The application of 2DDIGE proteomics
2011/13 - Anaerobic Digestion of Seaweed for Biofuels
2013/2015 - Halophytes: a precious resource of nutritional elements and bioactive compounds

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
Embora na UAlg as unidades de investigação não tenham qualquer influência na organização, gestão e
definição dos cursos, a totalidade dos docentes associados a este segundo ciclo integra unidades de I&D
e/ou laboratórios associados. A avaliação periódica a que estes centros estão sujeitos leva ao
estabelecimento de requisitos mínimos por membro efetivo financiado. Isto exige que a atividade seja
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monitorizada e avaliada continuamente. Os resultados permitem aos docentes perspetivarem os seus
objetivos, ter referências de qualidade na sua investigação e avaliar os aspetos em que é necessário
introduzir melhorias. A rede de colaborações e atividades desenvolvidas em consórcio permitem o
estabelecimento de padrões, contactos com estruturas organizacionais mais eficientes e facilita o
desenvolvimento e implementação de boas práticas.
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
Although research units do not directly influence programme organization and management, all MBM
teachers are integrated in R&D units and/or associated laboratories. Mandatory periodic assessment of
research centers establishes minimum requirements for funded full members, and promotes a continuous
monitoring and evaluation of research activities of teachers/researchers. Gobally, lecturers' research
activities and UAlg partnerships and collaborative networks stimulate the the establishment of high-quality
scientific practices in research and teaching and efficient organizational structures.

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.
• Ações de divulgação e formação em colaboração com escolas, Agência Portuguesa do Ambiente e
Centro de Ciência Viva (ex.: Equipa UAlg, Ações para Voluntariado Ambiental para Água)
• Organização de seminários, workshops e cursos não conferentes de grau (ex: Proteomics course on 2D
electrophoresis techniques, Curso livre de Biologia)
• Revisão e edição em diversas revistas indexadas SCI na área da Biologia Marinha
• Lecionação de UC em cursos de mestrado e doutoramento: Universidades Agostinho Neto, Cabo Verde,
Montpellier, Cadiz, Federal Espírito Santo
• Supervisão de doutorandos e pós-doutorandos na UAlg e em outras instituições
• Participação em direções de cursos avançados, nacionais ou em consórcio, de mestrado (ECOHYD,
EMBC, Aquacultura e Pescas) e doutoramento (Ciências da Mar, da Terra e do AmbienteMARES, MACOMA)
• Divulgação científica em feiras e outros eventos (ex.: Noite do Cientista, Dia Aberto da UAlg, Mostra de
projetos de investigação e tecnologia –Tavira)
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main
scientific area(s) of the study programme.
• Actions of science dissemination and training in collaboration with high-schools, Portuguese
Environment Agency,Centro Ciência Viva (e.g., UAlg Team, Actions for Environmental Volunteering for
Water)
• Organisation of seminars, workshops and non-degree courses (e.g., Proteomics course on 2D
electrophoresis techniques, Biology Free Course)
• Revision and edition of various SCI-indexed journals in the area of Marine Biology
• Teaching in masters and doctoral courses: University Agostinho Neto, Cabo Verde, Montpellier, Cadiz,
Federal Espírito Santo
• Supervision of doctoral and post-doctoral students in UAlg and other institutions
• Participation in programme directions of advanced study cycles, national or in consortium: Masters
(ECOHYD, EMBC, Aquaculture and Fisheries) and doctoral cycles (Marine, Earth and Environmental
Science, MARES, MACOMA)
• Science dissemination and out-reach activities (e.g., Scientist Night, UAlg Open Day, Display of research
and technology projects)
7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica,
e a ação cultural, desportiva e artística.
Um contributo importante é a existência na região de formação avançada na área da Biologia Marinha, área
chave a nível nacional (Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020). São acolhidos na região encontros
internacionais (ex.: Symposium Reproductive Physiology of Fish, MARES Conf. Marine Ecosystems Health
and Conservation, Syngnathid Biology International Symposium) contribuindo para a visibilidade da UAlg
e da região nas problemáticas sociais, culturais, empresariais e internacionais ligadas ao Mar.
As relações com empresas permitem a transferência de tecnologia, prestação de serviços e
comercialização de produtos e têm impacto no desenvolvimento económico.
A participação dos docentes e estudantes em ações de formação, divulgação científica nas instituições de
ensino e na comunidade em geral (palestras, entrevistas, reportagens na comunicação social) contribui
para a literacia científica da comunidade e aumenta a projeção do curso e da instituição atraindo novos
estudantes.
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7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities.
The existence in the region of advanced training in Marine Biology, considered a key area at national level
(National Ocean Strategy 2013-2020), represents a relevant contribution. International meetings held locally
(e.g., Symposium of Reproductive Physiology of Fish, MARES Conference - Marine Ecosystems Health and
Conservation, Syngnathid Biology International Symposium) increase the visibility of UAlg and Algarve
region in social, cultural, business and international issues related to the sea.
Relationships with companies allow technology transfer, provision of services and marketing of products
which have impact on economic development.
The participation of teachers and students in training activities, science communication to educational
institutions and general community (lectures, interviews, reports in the media) contributes to scientific
literacy and increases the projection of MBM programme and the institution, enhancing student
recruitment.
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos
e o ensino ministrado.
O Gabinete de Comunicação e Protocolo (GCP) produz um catálogo de formação avançada com a oferta
formativa da UAlg. A Rádio Universitária do Algarve divulga os principais eventos científicos e
tecnológicos e outros temas relacionados com a UAlg. A oferta formativa da UAlg é divulgada nas
principais feiras regionais e nacionais (ex: Futurália). As informações divulgadas ao exterior são feitas
também através do site da UAlg e redes sociais.
A página do curso inclui objetivos, plano de estudos e saídas profissionais e remete para a Ficha das
respetivas UC. O curso é ainda divulgado internacionalmente nos portais “Mastersportal”
http://www.mastersportal.eu/studies/27211/marine-biology.html e “FindAMasters”
http://www.findamasters.com/search/masters-degree.aspx?course=33215. Estas medidas de divulgação ao
exterior, em particular os portais internacionais referidos, têm-se mostrado eficazes no aumento do
recrutamento de estudantes estrangeiros e estudantes não licenciados na UAlg.
7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the
education given to students.
All advanced training offerings of UAlg are annualy integrated into a catalog produced by the Office of
Communication and Protocol, and presented in regional and national science-educatonal fairs
(e.g.,Futurália). Algarve University Radio disseminates main scientific and technological events related to
UAlg. Institutional information is also available through UAlg's website and social networks. Online
information on MBM includes objectives, study plan and career opportunities, and have specific links to all
courses and class/exam schedules. MBM is also internationally disseminated through the portals
"Mastersportal" http://www.mastersportal.eu/studies/27211/marine-biology.html and "FindAMasters"
http://www.findamasters.com/search/masters-degree. aspx? course = 33215. These dissemination
strategies, namely the use of international master portals, have proven to be effective for increasing
recruitment of foreign students and students without prior contact with 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

43.9

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
7.3
programs (out)
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)

11.1

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
• O curso MBM insere-se em “área-âncora” da UAlg, pioneira na formação superior na área da Biologia
Marinha (desde 1983/1984). Curso responde às necessidades regional, nacional e internacional de
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formação avançada abragente na área.
• Corpo docente com elevada qualificação, estabilizado, contratado em regime de tempo integral com
exclusividade e especializado nas áreas fundamentais do curso. Maior parte dos docentes integra-se em
centros de investigação na área de formação, apresenta elevada produção científica, excelentes
indicadores de internacionalização e encontra-se envolvida em projetos que abarcam uma enorme
diversidade de ecossistema marinhos, dos pólos aos recifes de coral.
• Curso lecionado em Inglês, com objetivos, estrutura e plano de estudos atualizados e articulados. Plano
de estudos flexível, com 66 ECTS opcionais ou personalizáveis. Natureza das unidades curriculares (UC)
do 2º ano permite a frequência de todo o ano em instituições externas. UC específicas permitem uma
seleção informada e uma preparação rigorosa da tese.
• UC com objetivos coerentes com a formação pretendida e programas atualizados, lecionadas por
docentes especialistas, com elevado nível de exigência e forte componente científica e prática,
estimulando a autonomia, resolução de problemas, avaliação crítica do conhecimento e comunicação
científica, refletidas na produção de artigos científicos indexados (SCI) no âmbito da tese (13 artigos desde
2008).
• Localização geográfica estratégica, tendo excelente acesso a recursos naturais relevantes para o curso.
• Curso extensamente apoiado por atividades e recursos dos centros de investigação (ex.: seminários,
cursos, equipamento, laboratórios, especialistas).
• Existência de cursos internacionais relacionados aumenta o leque de UC opcionais disponíveis e
promove a integração em comunidades de estudantes alargadas, culturalmente enriquecidas
• Bom ambiente académico. Salas de aulas, salas de computadores e laboratórios específicos, biblioteca,
Centro de Mergulho Científico e Estação de Campo Ramalhete modernos e bem equipados
• Propina atrativa no contexto internacional.
• Ciclo de estudos dando seguimento à Licenciatura em Biologia Marinha e antecedendo programas
doutorais nesta área científica
• Proximidade da Direção de Curso com o corpo docente e os estudantes e sistema de auto-avaliação
permitem a deteção eficaz de problemas de funcionamento
• Aumento da proporção de estudantes sem contato prévio com a instituição e de estudantes estrangeiros,
demonstra um recrutamento alargado e eficaz
• Estudantes assíduos e motivados, com forte proximidade com os docentes e bom desempenho escolar.
• Elevada percentagem de teses (2011/2012 - 2013/2014) em parcerias nacionais (32%) e internacionais
(30%).
• Formação de especialistas (11/ano, 2011-2014) com elevada capacidade analítica e crítica em Biologia
Marinha
• Elevada empregabilidade (ex.: emprego cientifico e prossecução de estudos)

8.1.1. Strengths
•Marine Biology MSc. Programme (MBM) is integrated in an “anchor-area” of UAlg, a pioneer in higher
education in Marine Biology (since 1983/1984). Responds to the needs of advanced expertise in the area at
regional, national and international levels.
•Teaching-staff are highly qualified, specialized in the main areas of MBM, with full-time, stabilized,
exclusivity contracts. Most teachers are integrated in Marine Sciences research centers, have high
scientific production, excellent internationalization indicators, and are involved in projects that cover a
wide variety of marine ecosystems, from poles to coral reefs.
•MBM is taught in English. Its objectives, structure and study plan are modern and well-articulated. Study
plan is flexible, with 66 elective or personalizable ECTS. The nature of the 2nd-year courses allows the
complete frequency of this year at external institutions. Specific curricular units (CUs) allow an informed
selection and rigorous preparation of the thesis.
•MBM courses have updated programmatic contents, with specific aims consistent with MSc. objectives,
and are lectured by specialist teachers. Highly-demanding CUs, with strong scientific and practical
components, promote the development of key skills (e.g., autonomy, problem solving, critical evaluation
and communication of scientific info), reflected in the publication of SCI-articles as a thesis output (13
articles, since 2008).
•UAlg has a strategic geographical location, with excellent access to natural resources relevant for MBM.
•MBM is strongly supported by the activities and resources of the research centers (e.g., seminars,
courses, laboratories, equipment, specialists).
•Existence of MBM-related international MSc. programmes increases the range of available elective
courses and promotes the integration of students into extended, culturally-enriched communities.
•Good academic environment. Classrooms, computer rooms, specific laboratories, library, Scientific Diving
Centre and Ramalhete Field Station are modern and well equipped.
•Attractive university fee, in an international context.
•MBM is integrated into a specific training offer which includes a BSc. degree in Marine Biology and
several doctoral programs.
•Close proximity of MBM Direction with both teaching-staff and students, and the UAlg monitoring and selfassessment systems allow an effective detection of functioning problems.
•Increasing proportions of students without prior contact with UAlg and foreign students, expresses a wide
and effective student recruitment.
•Attentive and motivated students, with strong proximity to the teaching-staff, and good academic
performance.
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•High proportion of thesis resulting from national (32%) and international (30%) partnerships (2011/20122013/2014).
•MBM provides a solid and rigorous formation of Marine Biology specialists (11/year, 2011-2014), with high
critical and analytical skills.
•High employability (e.g., science jobs, PhD studies)
8.1.2. Pontos fracos
W1 - A divulgação e promoção do curso pela FCT/UAlg não está otimizada.
W2 - Reduzida disponibilidade de unidades curriculares (UC) opcionais para os estudantes do 2º ano
(semestre 1; 3 ECTS), causada pelo reduzido número de UC com 3 ECTS em cursos de mestrado
ministrados pela UAlg.
W3 - A disponibilização dos inquéritos on-line de perceção do ensino-aprendizagem e inquéritos de
finalista apenas em língua portuguesa reduz a participação dos estudantes estrangeiros (ca. 44%, 20142015), facto que limita o significado estatístico e utilidade dos questionários.
W4 - Ausência de representantes dos estudantes na Direção de Curso, decorrente dos Estatutos da
Faculdade de Ciências e Tecnologia, limita a sua participação em decisões que afetam o ensino.
W5 - Limitação na disponibilidade de alguns bens materiais utilizados em atividades letivas do curso (UC e
dissertação). Em várias UC, são utilizados recursos materiais financiados por projetos de investigação dos
docentes.
W6 - Pessoal administrativo com limitação no domínio da língua inglesa, face à elevada percentagem de
candidatos e estudantes estrangeiros.
W7 - Reduzida taxa de aprovação da UC Análise Estatística, parcialmente associada à deficiente
articulação entre os conteúdos da UC e a elevada heterogeneidade na formação dos estudantes na área da
estatística.
W8 - Dificuldades pontuais na compatibilização de horários em UC específicas (ex.: trabalho de campo) ou
UC lecionadas em conjunto a vários cursos de mestrado, no primeiro ano do curso.
W9 - Realização de exames de melhoria de classificação apenas a partir da época normal do ano letivo
seguinte à aprovação da UC, de acordo com o Regulamento de Avaliação em vigor na UAlg; este regime
limita fortemente a utilização deste exame, em particular no caso de estudantes que frequentem o 2º ano
do curso em instituições externas à UAlg.
W10 - Fraca ligação dos estudantes (e do curso) ao tecido empresarial e potenciais entidades
empregadoras.
8.1.2. Weaknesses
W1 – The dissemination and promotion for the programme (MBM) is not optimized.
W2 – Limited availability of elective curricular units (CUs) for 2nd-year students (3 ECTS), since the
majority of available UAlg master-level CUs have 6 ECTS.
W3 – The availability of on-line questionnaires for evaluating students’ perceptions of teaching and
learning only in Portuguese contrains participation of foreign students (ca. 44%, 2014-2015), limiting the
statistical significance and practical relevance of questionnaires.
W4 – Absence of student-representatives in MBM Direction, as consequence of the Faculty Statutes, limits
students' involvement in decisions that affect teaching.
W5 - Limited availability of some material resources used for teaching activities (CUs and thesis). Material
resources acquired by research projects of the teaching-staff are used for several CUs.
W6 – Administrative staff with limited English proficiency, in face of high number of MBM foreign students
and candidates.
W7 – Low approval rating in the course “Statistical Analyses”, in respect to other CUs, associated to a
deficient articulation between course contents and high heterogeneity in student statistical background.
W8 – Occasional problems to accommodate 1st-year course activities into the MBM schedule, namely in
case of CUs with specific requirements (e.g., field work) or those lectured simultaneously to different MSc.
programmes.
W9 – Examinations for grade improvement take place only in the academic year after course approval,
according to the University Assessment Regulations; this regime strongly limits the use of this
opportunity, namely for students that attend the 2nd-year at external institutions.
W10 - Weak linkages between students (and MBM) and the business sector and potential employers.
8.1.3. Oportunidades
• Aproveitar a lecionação em inglês, a capacidade de acomodar um número superior de estudantes, a
extensa rede de parcerias internacionais, o aeroporto internacional de Faro, o eficiente Gabinete de
Relações Internacionais e Mobilidade, o reduzido custo da propina e o clima para melhorar a promoção e
divulgação do curso e aumentar o recrutamento de estudantes nacionais e internacionais.
• Explorar fontes de financiamento regional, nacional e europeu (ex.: Horizonte 2020) que direta ou
indiretamente podem melhorar os recursos materiais e humanos disponíveis para a lecionação e formação
dos estudantes.
• Aproveitar o elevado nível de internacionalização do corpo docente, centros I&D e UAlg para reforçar e
estabelecer novas parcerias, nacionais e internacionais, para: (a) promover a mobilidade e
internacionalização de docentes e estudantes; (b) diversificar/aumentar a oferta de formação em áreas
emergentes (ex.: seminários, cursos avançados, estágios, UC opcionais); (c) acolher estudantes em

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=45af94eb-1084-9398... 05-01-2015

ACEF/1415/08722 — Guião para a auto-avaliação

Página 65 de 73

dissertação; (d) preparar candidaturas a cursos de mestrado com titulação conjunta (ex.: Erasmus +).
• Explorar o potencial impacto da “Estratégia para o Mar”, nomeadamente da extensão da plataforma, nos
interesses público e privado no mar e exploração dos recursos marinhos.
• Aproveitar a localização geográfica da UAlg e a existência de diversas instituições/empresas com
embarcações (Instituto Português do Mar e Atmosfera, Instituto Portuário, empresas turísticas) para
estabelecer protocolos que permitam efetuar saídas de campo em ecossistemas marinhos costeiros
expostos e oceânicos.
• Aproveitar a existência de cursos de inglês oferecidos por diferentes unidades orgânicas da
universidade, para melhorar as competências de estudantes e pessoal não docente administrativo.
.• Aproveitar a Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da UAlg e organizar formação
específica na área de empreendedorismo para os estudantes.
• Aproveitar os recursos dos centros de I&D associadas à UAlg para intensificar o contato dos estudantes
com a atividade científica real, através da realização de estadias em laboratórios em regime de
voluntariado, formalmente creditadas no suplemento ao diploma.
• Aproveitar as instituições públicas ou empresas privadas na área da Biologia Marinha, em particular em
áreas emergentes, várias delas fundadas por antigos alunos da UAlg e sediadas na região, para
intensificar o contato ativo dos estudantes com o tecido empresarial e entidades empregadoras.
Estabelecer protocolos formais com empresas. Promover palestras e workshops temáticos, visitas de
estudo específicas e estadias em laboratórios, formalmente creditáveis no suplemento ao diploma.
• Monitorizar o percurso profissional dos Mestres em MBM.
8.1.3. Opportunities
• Exploit MBM instruction language (English), the ability to accommodate a larger number of students,
extensive international network, Faro international airport, UAlg’s International & Mobility Office, the
reduced cost of tuition fees and the pleasant weather to improve MBM promotion and dissemination and
increase recruitment of national and international students.
• Seek regional, national and European (Horizon 2020) funding opportunities to improve material and
human resources available for MBM.
• Use high internationalization level of the teaching staff, research centers and UAlg to reinforce and
establish new national and international partnerships to: (a) promote mobility and internationalization of
faculty and students; (b) diversify available academic activities in emerging areas (e.g., seminars,
advanced courses, internships, elective CUs); (c) host student thesis; and (d) prepare applications for joint
master programmes (e.g., Erasmus +).
• Explore the potential impact of the Portuguese National Sea Strategy, including the extension of
Portuguese continental shelf, on public and private interests in sea exploitation and marine resources.
• Take advantage of UAlg’s geographic location and establish protocols with institutions or companies with
boats (Portuguese Institute of Sea and Atmosphere, Port Authority, nature observation enterprises); use
them to expand the nature of marine ecosystems used for course’s field activities (e.g., exposed coastal
and oceanic systems).
• Use English course offerings of the university to improve English proficiency of MBM students and
administrative staff.
• Use the expertise of UAlg’s Division of Entrepreneurship and Technology Transfer to offer specific
training in the area of entrepreneurship to MBM students.
• Use resources from the research centers to intensity contact between students and scientific activities
(e.g., laboratory internships, creditable into the Diploma Supplement).
• Use marine biology related businesses (see emerging technologies) established in the Algarve region,
some founded by former UAlg students, to stimulate contact between students and the business sector.
Establish formal protocols with companies and potential employers. Promote seminars and workshops,
study visits and internships, formally credited in the Diploma Supplement.
• Monitor the professional carrer of MBM graduates.
8.1.4. Constrangimentos
• Localização geográfica periférica da UAlg e reduzida densidade populacional na região, na atual
conjuntura económica, limitam o ingresso de candidatos nacionais. O problema é agravado pelo elevado
custo de vida na região, nomeadamente a nível da habitação e transporte.
• Existência de outros cursos de mestrado na área da Biologia Marinha em instituições nacionais de
ensino superior geograficamente centrais, em regiões com maior densidade populacional, reduz o número
de candidatos nacionais ao curso.
• Os Estatutos da Faculdade de Ciências e Tecnologia não contemplam a integração de representantes dos
estudantes na Direção de Cursos de Mestrado.
• Restrição orçamental no ensino superior e investigação limita ou impede: (a) a substituição de pessoal
docente e não-docente em caso de aposentação, doença ou licença de natureza diversa (ex.: sabática,
maternidade); (b) atualização e/ou manutenção de instalações físicas, equipamento (ex.: laboratorial
básico e específico, informático) e restantes bens materiais (ex.: reagentes, bibliografia, autocarros e
embarcações) utilizados em atividades letivas do curso (UC e dissertação); (c) a realização de visitas de
estudo, incluindo trabalho de mar em diferentes ecossistemas marinhos; e (d) o pagamento de
deslocações para elementos externos integrados em júris de dissertação.
• Cidade de Faro, pouco dinâmica culturalmente e com transportes públicos limitados.
• A morosidade na emissão de visto e autorização de entrada em Portugal induz atrasos na chegada de
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alguns estudantes não europeus.
• Alojamento disponível através dos Serviços de Ação Social limitado e dispendioso.
• Dificuldades no domínio do inglês em alguns estudantes.
• De acordo com o Regulamento de Avaliação da UAlg, o periodo de exames de melhoria de classificação
inicia apenas na época normal do ano letivo seguinte após a aprovação da UC; este regime limita
fortemente a utilização deste exame, em particular no caso de estudantes que frequentem o 2º ano do
curso em instituições externas à UAlg.
8.1.4. Threats
• The peripheral geographical location of UAlg and the low population density in the region, in the current
economic context, limit the enrollment of Portuguese students into MBM. This problem is aggravated by
the high cost of living in the Algarve region (e.g., housing, transportation).
• Offerings of Marine Biology MSc. programmes by central Portuguese institutions, located in regions with
high population density, reduce the number of Portuguese applicants to MBM.
• The Statutes of the Faculty of Sciences and Technology (FCT, UAlg) do not include student
representatives as members of master programme directions.
• Budget restrictions for higher education and research limit or prevent: (a) replacement of teaching and
non-teaching staff due to retirement or work leaves (e.g., medical, sabbatical, maternity); (b) upgrading
and/or maintenance of physical facilities, equipment (e.g., basic and specific laboratory, informatic) and
other material resources (e.g., reagents, bibliography, university buses and boats) used for MBM activities
(CUs and thesis); (c) conducting study visits, including field work in different marine ecosystems; and (d)
payment of travel costs to external members of the thesis evaluation panels.
• Faro is a culturally non-appealing city with limited public transport.
• Bureaucracy associated to issuing visas and entry permits in Portugal delays the arrival of some nonEuropean students.
• Accommodations available to students through the UAlg’s Social Services are limited and expensive.
• Limited English proficiency for some students.
• According to University Assessment Regulations, examinations for grade improvement take place only in
the academic year after course approval; this regime strongly limits the use of this opportunity, namely for
students who attend the 2nd-year at external institutions.

9. Proposta de ações de melhoria
9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
1 - Promover a divulgação nacional e internacional do curso, com a devida antecedência. Usar recursos
on-line (redes sociais ou temáticas) e incluir: reconhecimento do curso pela A3ES; sinergias com centros
de investigação e indicadores de internacionalização; e produção científica e tecnológica associada às
dissertações concluídas. [para W1]
2 - Alterar plano de estudos: reduzir o nº de ECTS da UC Trabalho Experimental em Biologia Marinha (15
para 12) e aumentar o nº de ECTS da UC opcional do 2º ano (3 para 6). Criar UC opcionais específicas e
privilegiar temas ou tecnologias emergentes, com impacto na empregabilidade. [W2]
3 - Alterar a tipologia dos questionários de perceção do ensino-aprendizagem e questionários dirigidos
aos finalistas, disponibilizar versões em inglês, considerar a resposta obrigatória e aumentar a divulgação
dos resultados e sua utilidade prática. [W3 e W4]
4 - Promover a alteração dos Estatutos da Faculdade de Ciências e Tecnologia de modo a incluir
representantes dos estudantes na direção dos cursos de mestrado. Solicitar aos estudantes a indicação
de um representante formal de cada ano do curso. [W4]
5 - Utilizar oportunidades de financiamento a nível regional, nacional e internacional (Horizonte 2020) e
aumentar a prestação de serviços à comunidade. Identificar empresas/instituições para
patrocinar/cofinanciar teses de mestrado, com benefícios mútuos. Estimular o mecenato educacional e
científico. [para W5]
6 - Fomentar a participação de pessoal administrativo em cursos de Inglês. [W6]
7 - Alterar o plano de estudos e substituir os 6 ECTS associados à UC obrigatória Análise Estatística por 6
ECTS opcionais, na mesma área científica (Matemática). Disponibilizar um mínimo de três UC opcionais (3
ECTS/UC) nesta área científica, com níveis de complexidade crescente, duas das quais serão selecionadas
por cada estudante, em função da sua formação prévia em estatística. [W7]
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8 - Antecipar o planeamento das atividades letivas de cada UC e solicitar ao Conselho Pedagógico,
atempadamente, a inclusão de especificidades no horário. [W8]
9 - Tomar medidas efetivas junto dos órgãos competentes para alterar o Regulamento de Avaliação da
UAlg de forma a permitir a melhoria de classificação a partir da época de recurso do ano letivo de
aprovação da UC. [W9]
10 - Identificar empresas relevantes na área (ver percurso de Alumni) e estabelecer protocolos formais.
Fomentar o contato entre estudantes e o tecido empresarial através de visitas de estudo, seminários,
workshops ou estágios, creditáveis no suplemento ao diploma. Apresentar, todos os anos, uma lista de
dissertaçoes disponiveis em empresas (e outras instituiçoes) [W10].
9.1.1. Improvement measure
1 – Promote national and international dissemination of MBM, with due advance. Use online resources
(social or thematic networks) and include: recognition of the course by A3ES; synergies with research
centers; internationalization indicators; and scientific and technological outputs derived from completed
dissertations. [see Weakness 1, W1]
2 – Change the MSc. study plan: reduce the number of ECTS of the UC Experimental Work in Marine
Biology (15 to 12 ECTS) and increase the number of 2nd-year elective ECTS (3 to 6 ECTS). Create specific
elective courses, prioritizing emerging areas/technologies with high impact on employability. [W2]
3 – Improve on-line questionnaires for evaluating students’ and teachers’ perceptions of teaching and
learning, provide English versions, make responses compulsory, and increase the dissemination of
questionnaire results and their practical impact. [W3 e W4]
4 – Promote amendments to the Faculty Statutes, forcing the inclusion of student representatives in Master
Programme Directions. Request the appointment of formal student representatives for each year of the
MSc. programme. [W4]
5 – Use regional, national and international funding opportunities (H 2020) and increase protocols for
provision of services. Identify companies/institutions willing to sponsor specific master thesis, with mutual
benefits. Stimulate educational and scientific patronage. [W5]
6 - Stimulate the participation of administrative staff in English courses). [W6]
7 – Change the MSc. study plan: replace the 6 compulsory ECTS (CU Statistical Analyses) by 6 elective
ECTS, in the same scientific area (Mathematics); and create a minimum of three elective courses (3
ECTS/CU), with increasing levels of complexity, which can be selected by each student depending on
his/her statistical background. [W7]
8 – Undertake forward-planning for all teaching activities. Request to the Pedagogical Council the inclusion
of specific requirements into the academic schedule, in due time. [W8]
9 – Promote the alteration of University Assessment Regulations, allowing the period of examinations for
grade improvement to initiate during the recourse period of the same academic year of course approval
[W9].
10 - Identify relevant companies in the area (see Alumni) and establish formal protocols. Stimulate contact
between students and the business sector through study visits, seminars, workshops or internships,
creditable into the Diploma Supplement. Present every year a list of available dissertations thesis to be
developped in companies (and other locations)[W10].
9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
1 – Prioridade (P): alta. Tempo de implementação (TI): (a = aplicação) imediata e continuada; (b = tempo
para impacto) 1 – 3 anos.
2 - P: alta. TI: (a) imediata; (b) imediato.
3 - P: alta. TI: (a) imediata; (b) 1-2 anos.
4 – P: alta. TI: (a) imediata; (b) 1-2 anos.
5 – P: alta. TI: (a) 1-2 anos e seguintes; (b) 2-5 anos.
6 – P: média. TI: (a) 1 ano e seguintes; (b) 1-2 anos.
7 – P: alta. TI: (a) imediata; (b) imediato.
8 – P: alta. TI: (a) imediata e continuada; (b) imediato.
9 – P: alta. TI: (a) imediata; (b) imediato.
10 - P: média. TI: (a) imediata e continuada; (b) 1-2 anos.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
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1 – Priority (P): high. Implementation timeline (TI): (a = time to implementation) immediate and continued;
(b = time for impact) 1 – 3 years.
2 - P: high. TI: (a) immediate; (b) immediate.
3 - P: high. TI: (a) immediate; (b) 1-2 years.
4 – P: high. TI: (a) immediate; (b) 1-2 years.
5 – P: high. TI: (a) 1-2 years and following years; (b) 2-5 years.
6 – P: medium. TI: (a) 1 year and following years; (b) 1-2 years.
7 – P: high. TI: (a) immediate; (b) immediate.
8 – P: high. TI: (a) immediate and continued; (b) immediate.
9 – P: high. TI: (a) immediate; (b) immediate.
10 - P: medium. TI: (a) immediate and continued; (b) 1-2 years.
9.1.3. Indicadores de implementação
1 - Nº comunicados/artigos imprensa e entrevistas.
2 - Publicação do plano de estudos com as alterações. Oferta UC opcionais específicas.
3 - Tipologia, idiomas e taxa de resposta dos estudantes aos questionários.
4 - Publicação dos Estatutos da FCT com a alteração.
5 - Nº candidaturas a financiamento, protocolos para prestação de serviços e teses patrocinadas por
empresas.
6 – Aplicação de questionário para identificação de necessidades de formação. Nº ações formação para
pessoal docente e não docente.
7 - Publicação do plano de estudos com alterações. Classificação e taxa de aprovação das UC da área
“Matemática”.
8 - Nº pedidos de alteração de horário.
9 - Homologação do Regulamento de Avaliação com a alteração.
10 - Nº protocolos estabelecidos. Nº visitas de estudo e estágios efetuados pelos estudantes em empresas.
9.1.3. Implementation indicators
1 – Number of press releases, articles and interviews related to MSc.
2 – Publication of the modified study plan. Offer of specific elective courses.
3 – Structure, languages and student response rates to questionnaires.
4 - Publication of the modified Faculty Statutes.
5 – Number of applications for funding, protocols for provision of services and thesis sponsored by
companies.
6 – Questionnaire used to identify training needs. Number of training activities for teaching and nonteaching staff.
7 – Publication of the modified study plan. Approval rates and average grading for courses classified in the
area Mathematics.
8 – Number of schedule change requests.
9 – Implementation of the modified Assessment Regulations
10 – Number of protocols, study visits and internships of students in companies.

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
Existe uma reduzida disponibilidade de unidades curriculares (UC) opcionais de 3 ECTS para os
estudantes do 2º ano do curso [ver W2], dado que a maioria das UC disponíveis em outros cursos
apresenta 6 ECTS. A medida para solucionar este problema é aumentar o nº de ECTS da UC opcional do 2º
ano (3 para 6 ECTS) e reduzir o nº de ECTS da UC Trabalho Experimental em Biologia Marinha (15 para 12
ECTS).
O outro problema identificado [W7] é a reduzida taxa de aprovação da UC Análise Estatística. Tal associouse à deficiente articulação entre os conteúdos da UC e a elevada heterogeneidade na formação dos
estudantes na área da estatística. Neste contexto, propõe-se: (i) transformar os 6 ECTS obrigatórios da UC
Análise Estatística em 6 ECTS opcionais, na mesma área científica (Matemática); (ii) disponibilizar um
mínimo de três UC opcionais (3 ECTS/UC), com níveis de complexidade crescente, selecionáveis por cada
estudante em função da sua formação em estatística.
10.1.1. Synthesis of the intended changes
Currently, there is a limited availability of 3 ECTS-elective curricular units (CUs) in the 2nd year of the
programme [see W2], since the majority of available master-level CUs have 6 ECTS. To solve this problem,
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an increase in the number of 2nd-year elective ECTS (3 to 6 ECTS) and a reduction in the number of ECTS
of the UC Experimental Work in Marine Biology (15 to 12 ECTS) are proposed.
The other problem identified [W7 ] is the low approval rating for the CU Statistical Analysis. This issue is
linked to a deficient articulation between course contents and high heterogeneity in student background in
statistics. To solve this problem, the following actions are proposed: (i) replacement of 6 compulsory ECTS
(Statistical Analysis) by 6 elective ECTS, in the same scientific area (Mathematics); (ii) creation of a
minimum of three elective CUs (3 ECTS/CU), with increasing level of complexity,which can be selected by
each student depending on his/her statistical background.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)
Mapa
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Marinha
10.1.2.1. Study programme:
Marine 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*

Matematica/Mathematics

MAT

0

6

Ciências biológicas/Biologic Sciences

CBIO

30

54

Ciências do ambiente/Environmental
sciences

CAMB

18

54

Qualquer Área Científica/Any Scientific
area

QAC

0

12

48

126

(4 Items)

10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII - - 1º ano / 1º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Marinha
10.2.1. Study programme:
Marine 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):
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<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 1º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year/1st semester

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Horas
Duração / Duration Trabalho /
(2)
Working
Hours (3)

Horas
Contacto /
Contact
Hours (4)

Técnicas de Biologia Molecular e
Celular /Techniques in Molecular CBIO
and Cellular Biology

semestral/semester 168

T:15 P:27 S:5
6
OT:3

Biologia Populacional
Marinha/Marine Population
Biology

CBIO

semestral/semester 168

T:15 TP:6 TC:
6
20 S:6 OT:3

Dinâmica de
Ecossistemas/Dynamics of
Aquatic Ecosystems

CAMB

semestral/semester 168

T:15 P:15
TC:10 S:5
OT:5

6

Opção/Option 1.1

MAT

semestral/semester 168

-

6

semestral/semester 168

T:15 TP:6 TC:
6
21 S:2 OT:3

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área
Científica /
Scientific
Area (1)

Biologia e Ecologia
Pesqueira/Fisheries Biology and CBIO
Ecology

ECTS

Observações /
Observations (5)

2 UC de 3 ECTS
ou 1 UC de 6
ECTS

(5 Items)

Mapa XII - - 2º ano / 1º semestre
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Biologia Marinha
10.2.1. Study programme:
Marine 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 / 1º semestre
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year/ 1st semester

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

Área
Científica /

Duração / Duration Horas
(2)
Trabalho /

Horas
Contacto /

ECTS Observações /
Observations (5)
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Working
Hours (3)

Contact
Hours (4)

CBIO/CAMB

Semestral/Semester 336

P:45 TC:20
OT:4

12

Projeto de
CBIO/CAMB
Dissertação/Dissertation Project

Semestral/Semester 336

S:1 OT:10

12

Opção/Option 2.1

Semestral/Semester 168

-

6

QAC

(3 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 - Trabalho Experimental em Biologia Marinha/ Experimental work in Marine Biology
10.4.1.1. Unidade curricular:
Trabalho Experimental em Biologia Marinha/ Experimental work in Marine Biology
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Carlos Serafim Varela - P:45; TC:20; OT:4
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
Cada estudante é orientado por um ou dois doutores ou especialistas de mérito reconhecido da
Universidade do Algarve ou de outra Instituição, nacional ou estrangeira, ou de uma unidade de
investigação.
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
A unidade curricular Trabalho Experimental em Biologia Marinha, adiante designada TEBM, é uma unidade
curricular obrigatória do 2º ano do curso de Mestrado em Biologia Marinha, com 12 ECTS. O objectivo de
TEBM é permitir que o estudante tome contacto com diversas técnicas na área da experimentação em
Biologia Marinha, através da sua participação prática em trabalhos de grupos de investigação. Após
realizar esta unidade curricular espera-se que os estudantes tenham adquirido conhecimentos importantes
para a sua actividade profissional futura e uma visão mais abrangente dos tipos de trabalho em Biologia
Marinha. Esta unidade curricular pretende ainda contribuir para uma selecção mais fundamentada do tema
da Tese de Mestrado.
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10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The subject Experimental Works in Marine Biology, hereinafter TEBM, is a compulsory course in the 2nd
year of the MSc programme in Marine Biology with a work load of 12 ECTS . The objective
of TEBM is to allow the student to handle various techniques in the area of Marine Biology, through their
participation in on-going research activities. After carrying out the tasks of this subject, students are
expected to have acquired the necessary skills for their future professional activity and a broader view of
the types of research lines that can be found in Marine Biology. Another aim of this subject is to contribute
to a more informed choice of the Master's thesis theme.
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
Uma vez que esta UC depende dos temas propostos e selecionados pelos alunos, o seu conteúdo
programático não é fixo. No entanto, existem vários temas propostos que são recorrentes, tais como
reprodução de organismos marinhos em habitats naturais e em aquacultura, aplicação da bioquímica e
genética molecular à biologia marinha, estudo de bioatividades em organismos marinhos, estimação do
tamanho, dieta e estrutura etária de populações marinhas, ecotoxicologia e ecologia marinha,
sedimentologia marinha, ictiologia, recifes artificiais, impacto de alterações climáticas nos oceanos e
organismos marinhos, bioestatística e planeamento experimental, aplicação dos novos meios de
comunicação social a estudos de biodiversidade marinha, taxonomia de organismos marinhos, entre
outros temas
10.4.1.5. Syllabus:
Since this subject depends on the themes proposed and selected by the students, its syllabus is not fixed.
However, there have been several recurring themes proposed and carried out, such as reproduction of
marine organisms in natural habitats and aquaculture, application of biochemistry and molecular genetics
to marine biology, the study of bioactivities in marine organisms, estimation of size, age structure and diet
of marine populations, marine ecology and ecotoxicology, marine sedimentology, ichthyology, artificial
reefs, the impact of climate change on oceans and marine organisms, biostatistics and experimental
design, application of social media to studies of marine biodiversity, taxonomy of marine organisms,
among other topics
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
Esta UC tem sido fundamental para que os alunos interajam com vários grupos de investigadores e linhas
de investigação antes da escolha do tema da sua dissertação. Esta UC pressupõe que o aluno realize
vários estágios experimentais em laboratórios diferentes, vendo in loco quais as tarefas necessárias para
atingir vários objectivos em biologia marinha. Esta interação aluno - equipa de investigação assegura que
o aluno conheça também qual a dinâmica interna de cada grupo e respectivos orientadores, de modo a
que o aluno faça uma escolha informada do tema no qual está realmente interessado em estudar, com uma
equipa de investigadores que já conhece e confia
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This subject has been crucial for students to interact with several research groups and lines of research
before choosing the topic of their dissertation. TEBM requires the student to perform various experimental
stages in different laboratories, undergoing a hands-on training period where he or she learns what is
needed to achieve several objectives of diverse marine biology tasks. This interaction student-research
team also ensures that the student knows the internal dynamics of each group and of their advisors, so
that the student makes an informed decision of the topic on which he/she is really interested in studying
with a team of researchers that he/she already knows and trusts.
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta unidade curricular inclui a realização de quatro estágios de 3 ECTS em laboratórios que utilizem
técnicas aplicáveis no âmbito da experimentação em Biologia Marinha. Cada estágio é orientado por
elementos doutorados na respectiva área de investigação e é equivalente a 84h de trabalho total, dos quais
42h deverão ser de trabalho prático acompanhado e as restantes de trabalho autónomo, que inclui a
elaboração de um relatório escrito e pesquisa bibliográfica. A classificação final da UC corresponde à
media arredondada às unidades das quatro médias ponderadas da avaliação contínua (30%) e do relatório
escrito (70%) arredondadas até às décimas. Para o efeito, os orientadores terão de preencher um
formulário de avaliação contendo os vários critérios de avaliação contínua e do relatório escrito que está
disponível no portal da UC, de modo a justificarem a classificação do aluno.
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This subject includes four training periods of 3 ECTS in laboratories that use techniques that can be
applied in the broad field of Marine Biology. Each training period is carried out under the supervision of
researchers with a PhD degree in the proposed research line with a total work load of 84h, of which 42h
should be of supervised experimental work and the remaining time of autonomous work, which includes
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the writing of the report on the training period and literature research on the chosen subject. The final
classification of TEBM is the average of the four weighted averages of continuous assessment (30%) and
of
the written report (70%) rounded to one decimal. To this end, supervisors must complete an evaluation
form, which is available on the TEBM website, containing the various criteria of continuous assessment
and written report in order to justify the classification of the student.
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da
unidade curricular.
A realização de cinco estágios experimentais e respetivos relatórios está de acordo com os objetivos
propostos nesta UC, já que eles permitem o contacto direto com equipas de investigação e técnicas,
procedimentos e sua fundamentação teórica. Esta coerência é ainda reforçada pelo “feedback” positivo
dos alunos a esta UC, pois ela tem permitido a integração gradual do aluno em equipas de investigação
que serão o seu suporte pedagógico, experimental e científico para a execução da sua dissertação final.
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The completion of five experimental stages and respective reports are in accordance with the objectives
proposed in this subject, since they allow direct contact with research teams, techniques, procedures, and
their theoretical foundation. This assessment is confirmed by the positive feedback of students, because it
has allowed the gradual integration of students in research teams that will be their educational,
experimental and scientific support for the execution of their final dissertation.
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Varia de acordo com o tema escolhido pelo aluno/variable according the student theme
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