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NCE/16/00011 — Relatório final da CAE Novo ciclo de estudos
Caracterização do pedido
Perguntas A.1 a A.10
A.1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
Universidade Nova De Lisboa
A.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s):
A.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, Instituto, etc.):
Faculdade De Ciências Médicas (UNL)
A.3. Designação do ciclo de estudos:
Investigação Biomédica
A.4. Grau:
Mestre
A.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências Biomédicas
A.6.1 Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º
256/2005, de 16 de Março (CNAEF):
420
A.6.2 Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria
n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
720
A.6.3 Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a
Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
n/a
A.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120
A.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
4 semestres
A.9. Número de vagas proposto:
16
A.10. Condições específicas de ingresso:
O mestrado agora proposto destina-se a atrair alunos altamente motivados e qualificados que
concluíram com sucesso o 1º ciclo de formação em áreas adequadas à prossecução de uma carreira
diferenciada e que envolva uma forte componente de Investigação Biomédica. Estas áreas incluem
uma formação de primeiro ciclo em áreas como a Biologia, Bioquímica, Farmácia, Engenharia
Biotecnológica ou áreas afins.

Relatório da CAE - Novo Ciclo de Estudos
1. Instrução do pedido
1.1.1. Deliberações dos órgãos que legal e estatutariamente foram ouvidos no processo de criação
do ciclo de estudos:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais
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1.1.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
A proposta for aprovada pelos Conselhos Cientifico e Pedagógico da Universidade Nova de Lisboa, e
pelo Reitor, o que consta dos documentos (pdf) anexos da proposta.
1.2.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos:
Foi indicado e tem o perfil adequado
1.2.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
O nome do ccordanador está indicado na alinea 1.2, o qual tem o perfil adequado.
1.3.1. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional
Existe e cumpre os requisitos legais
1.3.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
Regulamento e creditação encontram-se na alinea A15 e constam de um documento PDF anexo.

2. Condições específicas de ingresso, estrutura curricular e plano de estudos.
2.1.1. Condições específicas de ingresso:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais
2.1.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
As condições de ingresso estão claramente especificadas na alinea A10.
2.2.1. Designação
É adequada
2.2.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinaladas.
A designação "Investigação Biomédica" corresponde bem ao tema geral deste ciclo de estudos.
2.3.1. Estrutura Curricular e Plano de Estudos:
Existem, são adequados e cumprem os requisitos legais
2.3.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada:
O ciclo de estudos abarca 4 Ramos: Neurociências, Envelhecimento e Doenças Crónicas,
Oncobiologia, Medicina Regenerativa. Em geral o plano de estudos parece bem estruturado. Cada
ramo inclui componentes transversais e específicos, com um mínimo de ECTs dos outros ramos para
perfazer o total de 120 créditos. O formato comum é lógico e claro; no enatnto, a CAE teria preferido
um pouco mais de conteúdo em tópicos especializados para melhor diferenciar cada Ramo, com
menos matéria transversal. Assim um ponto de critica é que a denominação de cada módulo é
demasiado abrangente em relação com a área realmente coberta. Um alternativa seria que o
programa envolvesse mais investigadores de outras instituições , nomeadamente nas áreas de
Neurociências e Oncobiologia. O plano dá um lugar importante às rotações laboratoriais, o que é
positivo. Seminários dedicados à investigação, e aprendizagem de aspectos metodológicos de
investigação são boas inciativas.

3. Descrição e fundamentação dos objetivos, sua adequação ao projeto
educativo, científico e cultural da Instituição e unidades curriculares
3.1. Dos objetivos do ciclo de estudos
3.1.1. Foram formulados objetivos gerais para o ciclo de estudos:
Sim
3.1.2. Foram definidos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a
desenvolver pelos estudantes:
Sim
3.1.3. O ciclo de estudos está inserido na estratégia institucional de oferta formativa face à missão
da Instituição:
Sim
3.1.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 3.1.1, 3.1.2 e
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3.1.3.:
Existe uma clara descrição da extensão e do nível das instalações à disposição dos estudantes deste
ciclo de estudos. A justificação para a necessidade de realizar este Mestrado, tanto sob a perspectiva
dos estudantes, como dos laboratórios de investigação que desejam recrutar investigadores bem
qualificados, está bem apresentada. Seria bom acentuar a importância do envolvimento de médicos
neste programa dado que desta forma os estudantes seriam mais directamente confrontados com as
questões médicas/clinicas que são o objeto das suas investigações. Assim poderiam discutir melhor
situações/problemas de doenças reais, para obter uma mais vasta perspectiva do possível impacto
das suas próprias investigações.
3.1.5. Pontos Fortes:
A enfase na prática de investigação, as rotações em laboratórios cobrindo diversas áreas e a
natureza deste programa norteado para investigação, são aspectos positivos. Além disto o ambiente
de investigação científica, dada grande varieddae de laboratórios que podem fornecer projetos,
fazem com que este local seja apropriado para a realização deste programa. A atenção às possíveis
carreiras futuras e aos aspectos éticos, são também pontos importnates para assegurar uma
formação integral dos graduados. Especificamente, a importância dos aspectos éticos e dos valores
inerentes à realização de investigação cientifica e à apresentação dos resultados, deve ser
devidamente sublinhada.
3.1.6. Pontos fracos:
O conteúdo exacto de alguns módulos não está descrito de forma suficientemente clara (como foi
notado em alineas anteriores). Em relação a cada módulo, os objetivos cientificos teóricos deviam
estar descritos de forma mais exacta. As interações entre estudantes e investigadores docentes são
muito boas. No entanto, é de aconselhar a apresentação de uma descrição mais precisa de como os
projetos dos estudantes serão supervisados. Com tantos laboratórios envolvidos neste ciclo de
estudos, uma questão que deve receber atenção é como a supervisão dos estudantes e o apoio que
lhes deve ser dado, estarão assegurados. Além disto é necessário considerar como é que os novos
supervisores serão treinados/ preparados para as suas tarefas? Outro aspecto importnate é se existe
uma instância a que estyudantes e supervisores podem recorrer para obter apoio em casos de
conflito ou para ajudar a resolver problemas que possam surgir.
3.2. Adequação ao projeto educativo, científico e cultural da instituição
3.2.1. A Instituição definiu um projeto educativo, científico e cultural próprio:
Sim
3.2.2. Os objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com o projeto educativo,
científico e cultural da Instituição:
Sim
3.2.3. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 3.2.1 e 3.2.2.:
A documentação apresentada.
3.2.4. Pontos Fortes:
Nada a assinalar.
3.2.5. Pontos fracos:
Nada em especial.
3.3. Da organização do ciclo de estudos
3.3.1. Os conteúdos programáticos de cada unidade curricular são coerentes com os respetivos
objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências):
Sim
3.3.2. As metodologias de ensino (avaliação incluída) de cada unidade curricular são coerentes com
os respetivos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências):
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Sim
3.3.3. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 3.3.1 e 3.3.2.:
A documentação apresentada.
3.3.4. Pontos Fortes:
Nada a assinalar,
3.3.5. Pontos fracos:
Nada a notar em especial.

4. Recursos docentes
4.1. O corpo docente cumpre os requisitos legais (corpo docente próprio, academicamente
qualificado e especializado na(s) área(s) fundamental(ais)):
Sim
4.2. A maioria dos docentes tem ligação estável à Instituição por um período superior a três anos. A
Instituição mostra uma boa dinâmica de formação do seu pessoal docente:
Sim
4.3. Existe um procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente, de forma a garantir a
necessária competência científica e pedagógica e a sua atualização:
Sim
4.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinalada em 4.1., 4.2. e 4.3:
A documentação apresentada.
4.5. Pontos fortes:
O corpo docente está bem qualificado de acordo com os objetivos do ciclo de estudos; também existe
pessoal de apoio de bom nível a par do corpo académico.
4.6. Pontos fracos:
Nada a assinalar.

5. Descrição e fundamentação de outros recursos humanos e
materiais
5.1. O ciclo de estudos dispõe de outros recursos humanos indispensáveis ao seu bom funcionamento:
Sim
5.2. O ciclo de estudos dispõe das instalações físicas (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas
de computadores, etc.) necessárias ao cumprimento dos objetivos:
Sim
5.3. O ciclo de estudos dispõe dos equipamentos didáticos e científicos e dos materiais necessários
ao cumprimento dos objetivos:
Sim
5.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 5.1, 5.2 e 5.3.:
A documentação apresentada.
5.5. Pontos fortes:
Os equipamentos, as instalações e os apoios são de muito boa qualidade.
5.6. Pontos fracos:
Nada a assinalar.

6. Atividades de formação e investigação
6.1. Existe(m) centro(s) de investigação, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica,
reconhecido(s) e com boa avaliação, na área predominante do ciclo de estudos:
Sim
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6.2. Existem publicações científicas do pessoal docente afeto ao ciclo de estudos, na área
predominante do ciclo de estudos, em revistas internacionais com revisão por pares nos últimos
cinco anos:
Sim
6.3. Existem atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo
de estudos e integradas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais:
Sim
6.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 6.1, 6.2 e 6.3.:
A documentação apresentada.
6.5. Pontos fortes:
A classificação Excelente foi atribuída ao programa "NOva4Heakth em Medicisantranslacional (iBET,
CEDOC/FCM, IPOLFG, e ITQB). Além disto existem colaborações internacionais importantes.
6.6. Pontos fracos:
Nada a assinalar.

7. Atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de
serviços à comunidade e formação avançada
7.1. A oferta destas atividades corresponde às necessidades do mercado e à missão e objetivos da
Instituição:
Sim
7.2. Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada em 7.1.:
Da documentação emerge claramente que existe uma forte determinação para promover o programa
tanto interna como externamente. Isto merece ser valorizado, mas a competição internacional nesta
área é muito forte, pelo que importantes recursos, e muito tempo, são necessários para conseguir
recrutar estudantes de outras países de forma significativa.
7.3. Pontos fortes:
Estes foram apresentados na alinea 7.2.
7.4. Pontos fracos:
Nada a assinalar.

8. Enquadramento na rede do ensino superior público
8.1. Os estudos apresentados (com base em dados do Ministério que tutela o emprego) mostram
previsível empregabilidade dos formados por este ciclo de estudos:
Sim
8.2. Os dados de acesso (DGES) mostram o potencial do ciclo de estudos para atrair estudantes:
Não aplicável
8.3. O novo ciclo de estudos será oferecido em colaboração com outras Instituições da região que
lecionam ciclos de estudos similares:
Não aplicável
8.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 8.1, 8.2 e 8.3.:
A informação contida no documento.
8.5. Pontos fortes:
Nada a assinalar.
8.6. Pontos fracos:
O documento não indica a existência de outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos
similares. No entanto seria interessante que fosem organizados contactos com empresas (por
exemplo por meio de seminários especificos) no sentido de estimular tanto o interesse dessas
empresas em recrutar graduados, como em dar a conhecer as possibiliddaes de emprego na
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industria a estes estudantes.

9. Fundamentação do número total de créditos ECTS do
novo ciclo de estudos
9.1. A atribuição do número total de unidades de crédito e a duração do ciclo de estudos estão
justificadas de forma convincente:
Sim
9.2. Existe uma metodologia para o cálculo dos créditos ECTS das unidades curriculares:
Sim
9.3. Existe evidência de que a determinação das unidades de crédito foi feita após consulta aos
docentes:
Sim
9.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 9.1, 9.2 e 9.3.:
A documentação apresentada.
9.5. Pontos fortes:
Nada a assinalar.
9.6. Pontos fracos:
Para além da consulta de docentes seria também útil consultar estudantes, ou candidatos, àcerca da
esrutura do programa.

10. Comparação com ciclos de estudos de Instituições de
referência no Espaço Europeu de Ensino Superior
10.1. O ciclo de estudos tem duração e estrutura semelhantes a ciclos de estudos de Instituições de
referência do Espaço Europeu de Ensino Superior:
Sim
10.2. O ciclo de estudos tem objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)
análogos às de outros ciclos de estudos de Instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino
Superior:
Sim
10.3. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 10.1 e 10.2.:
A documentação apresentada.
10.4. Pontos fortes:
Parece ter sido feita uma comparação cuidadosa com programas de cursos semelhantes.
10.5. Pontos fracos:
Nada a assinalar.

11. Estágios e períodos de formação em serviço
11.1. Existem locais de estágio e/ou formação em serviço:
Não aplicável
11.2. São indicados recursos próprios da Instituição para acompanhar os seus estudantes no período
de estágio e/ou formação em serviço:
Não aplicável
11.3. Existem mecanismos para assegurar a qualidade dos estágios e períodos de formação em
serviço dos estudantes:
Não aplicável
11.4. São indicados orientadores cooperantes do estágio ou formação em serviço, em número e com
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qualificações adequadas (para ciclos de estudos em que o estágio é obrigatório por lei):
Não aplicável
11.5. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas em 11.1 a 11.4.:
O documento não menciona a existência de locais de estágio e/ou de formação em serviço.
Aparentemente estes não são considerados necessários pelos organizadores, o que é compreensível.
11.6. Pontos fortes:
Nada a assinalar.
11.7. Pontos fracos:
Nada a assinalar.

12. Conclusões
12.1. Recomendação final:
O ciclo de estudos deve ser acreditado
12.2. Período de acreditação condicional, em anos (se aplicável):
<sem resposta>
12.3. Condições (se aplicável):
A condição é que a instituição deverá imediatemente completer totalmente as descrições das
unidades curriculares das disciplinas opcionais. Esta condição foi satisfeita pela descrição dos
conteúdos das Unidades Curriculares opcionais como tinha sido solicitado pela CAE.
12.4. Fundamentação da recomendação:
Esta proposta apresenta fortes argumentos que justificam a criação de um Mestrado na área da
Investigação Biomédica na Universidade Nova de Lisboa. O documento demonstra cabalmente que
existem recursos humanos e materiais, o ambiente cientifico apropriado, e uma visão clara para
realizar um programa deste tipo com sucesso. No entanto, a CEA apresenta um número de
comentários, particularmente nas alíneas 2.3 e 3.(1.4, 1.5, 1.6) e 8.1, que os organizadores devem
ter em consideração,. Além disto a instituição deve preencher uma condição específica, indicada na
alínea 12.3, nomeadamente deverá imediatamente completer totalmente as descrições das unidades
curriculares das disciplinas opcionais, para que a proposta possa ser acreditada.
Entretanto esta condição foi satisfeita pela descrição dos conteúdos das Unidades Curriculares
opcionais como tinha sido solicitado pela CAE.
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