
 

 
IPP.GAQ.20-Rev.0 

RELATÓRIO ANUAL DE CURSO 

Designação do Ciclo de Estudos: Enfermagem Veterinária 

Ano letivo: 2016-2017 

 

1. AVALIAÇÃO GLOBAL DO FUNCIONAMENTO DO CICLO DE ESTUDOS 

Durante o ano de 2016-2017 foram realizadas reuniões pontuais com alunos e com docentes do curso de Enfermagem 

Veterinária, de forma a melhorar a organização do curso. O corpo docente foi alterado e foram realizadas novas 

contratações, realizando-se uma adaptação clara do perfil do docente aos conteúdos a ser lecionados em cada Unidade 

Curricular (UC). Os comentários realizados pelos docentes recaíram sobretudo no reduzido equipamento disponível na 

ESAE, assim como a pouca disponibilidade de animais para a realização de práticas. Espera-se que a realização de 

alterações em termos de instalações, equipamentos e corpo docente para o ano letivo seguinte melhore 

progressivamente as condições do curso de Enfermagem Veterinária.  
 

 

2. DADOS GERAIS POR UNIDADE CURRICULAR 

Ano 
Unidade 

Curricular 
Docente(s) 

Qualificação do 
Docente 

 
% 

Contrat. 
Inscritos 

% 
aprov. 

% 
reprov. 

% s/ el. 
avaliaç. 

Class. 
Média 

(L, M, D) Esp. 
(x) 

1º 

Anatomia 
Animal 

Carolina 
Silva, Laura 
Hurtado 

D, D  100% 55 62 24 14 14 

Zootecnia 
Geral 

Laura 
Hurtado, Luís 
Conceição 

D, D  100% 
 

35 83 8,5 8,5 12 

Bioquímica Ana Cordeiro D  100% 34 94 0 6 16 

Segurança 
Alimentar e 
controlo de 
qualidade 

Graça 
Carvalho 

D  100% 29 97 3 0 14 

Comportame
nto e treino 
de animais 
de 
companhia 

Gonçalo 
Pereira 

D  50% 
 
  

34 94 6 0 14 

Métodos 
estatísticos e 
informática 

Sofia 
Veríssimo 

D  50% 45 56 13 31 12 

Fisiologia 
animal 

Carolina Silva D  100% 70 27 47 26 12 
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Parasitologia 
e doenças 
parasitárias 

Luísa Pereira L x 50% 44 41 48 11 14 

Inglês Vanda 
Ribeiro 

L  100% 35 69 17 14 14 

Cuidados de 
higiene e 
estética 
animal 

Ricardo 
Oliveira, 
Miguel 
Parreira 

L, L  50% 35 83 8,5 8,5 15 

Citologia e 
histologia 
animal 

Ana Cordeiro, 
Maria Pereira 

D, M x 100%, 
60% 

57 70 30 0 13 

Microbiologi
a e 
imunologia 

Lina Costa, 
Maria Pereira 

M, M x 100%, 
60% 

55 62 27 11 13 

2º 

Nutrição e 
alimentação 

Carolina Silva D  100% 43 53,5 30 16,5 13 

Introdução à 
farmacologia 

Lina Costa M x 100% 39 72 21 7 14 

Patologia 
médica 

Laura 
Hurtado 

D  100% 44 64 36 0 13 

Empreended
orismo 

Paulo 
Ferreira 

D  90% 79 79 6 15 14 

Marketing e 
técnicas de 
comunicação 

Paulo 
Ferreira 

D  90% 41 89 0 11 14 

Análises 
clínicas 

Luísa Pereira L x 50% 30 80 13 7 14 

Métodos 
complement
ares de 
diagnóstico 

Maria Pereira M x 60% 34 85 15 0 14 

Fundamento
s de 
anestesiologi
a e técnica 
operatória 

Lina Costa M x 100% 32 84 0 16 14 

Enfermagem 
em clínica de 
doenças 
infeciosas 

Laura 
Hurtado 

D  100% 20 70 30 0 13 

Reprodução 
e obstetrícia 

Carolina Silva D  100% 38 66 13 21 13 

Enfermagem 
em clínica de 
novos 
animais de 
companhia 

Laura 
Hurtado 

D  100% 44 70 30 0 13 

Fisioterapia 
em animais 
de 

Ângela 
Martins 

M x 40% 29 90 3 7 14 
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companhia 
(OPT) 

3º 

Inspeção 
sanitária e 
saúde 
pública 

Carolina Silva D  100% 23 87 9 4 14 

Enfermagem 
em clínica de 
animais de 
companhia 

Lina Costa M x 100% 23 96 4 0 14 

Enfermagem 
em clínica de 
animais de 
produção 

Miguel Minas L x 50% 25 96 0 4 14 

Enfermagem 
em clínica de 
equinos 

Miguel Minas L x 50% 24 92 4 4 14 

Urgências e 
cuidados 
hospitarales 

Maria Pereira M x 60% 25 76 24 8 13 

Fisioterapia e 
osteopatia 
equina (OPT) 

Miguel Minas L x 50% 5 100 0 0 14 

Enfermagem 
em clínica de 
animais de 
parques 
zoológicos 
(OPT) 

Cheila David M  50% 14 100 0 0 16 

Estágio - - - - 23 65 0 35 18 
 

 

Ao nível da qualificação do corpo docente do ciclo de estudos, verifica-se que: 

 

56% dos docentes têm contrato em regime de tempo integral, não assegurando a disponibilidade 

do corpo docente próprio; 

48% dos docentes são doutorados, assegurando a disponibilidade de corpo docente 

Qualificado; 

44% são doutores ou especialistas na área fundamental do CE não assegurando a disponibilidade 

de corpo docente especializado.  

 

 

3. AVALIAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS (Alunos)  
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4. PROPOSTAS DE MELHORIA PARA O CICLO DE ESTUDOS 

 

Apesar da maioria das UC apresentarem taxas de aprovação satisfatórias, geralmente superiores a 70%, há casos 

específicos que merecem um seguimento no ano letivo seguinte, tais como Fisiologia animal, Métodos estatísticos e 

informática, Microbiologia e imunologia, Nutrição e alimentação, Parasitologia e doenças parasitárias, Patologia 

médica e Reprodução e obstetrícia animal. Contudo, em muitas destas UC a elevada taxa de alunos sem elementos 

de avaliação poderá motivar parcialmente os resultados obtidos. De igual forma, a necessidade de aquisição de 

competências práticas associada ao elevado número de alunos em algumas destas UC também poderá afetar as taxas 

observadas, podendo estas condições dificultar aquisição de conhecimentos por parte do aluno.  

 

No primeiro semestre, as taxas de resposta das avaliações realizadas pelos alunos às UC foram baixas, oscilando entre 

os 8% e os 42%, com uma média de 23%. No geral, os alunos inquiridos indicam que na maioria das UC os conteúdos 

lecionados são importantes, o programa curricular é cumprido, com os materiais adequados, assim como as 

avaliações realizadas. Relativamente às instalações e aos equipamentos, a maioria dos alunos encontra-se apenas 

satisfeito com os mesmos. Foi atribuída uma média acima dos 3 pontos (em 5) em todas as avaliações realizadas a 

cada UC por separado. 

 

No segundo semestre, as taxas de resposta das avaliações realizadas pelos alunos às UC foram baixas, oscilando entre 

os 7% e os 32%, com uma média de 21%. No geral, os alunos inquiridos indicam que na maioria das UC os conteúdos 

lecionados são importantes, o programa curricular é cumprido, com os materiais adequados, assim como as 

avaliações realizadas. Relativamente às instalações e aos equipamentos, a maioria dos alunos encontra-se apenas 

satisfeito com os mesmos, atribuindo geralmente uma classificação de 3 pontos. Foi atribuída uma média igual ou 

superior a 3 pontos (em 5) em todas as avaliações realizadas a cada UC por separado. As duas UC avaliadas no ano 

letivo anterior abaixo dos 3 pontos, superaram neste ano letivo os 4 pontos.  

 

Na opinião da Coordenadora de Curso, as alterações realizadas ao corpo docente do Curso de Enfermagem Veterinária 

motivaram os resultados satisfatórios observados durante o ano letivo de 2016-2017. Espera-se que no ano letivo 

2017-2018 a realização de alterações às instalações e a estabilização do corpo docente permitam cumprir o nível 

necessário de qualificação de docentes, assim como melhorar a aquisição de conhecimentos e consequente satisfação 

dos alunos de Enfermagem Veterinária.  

 

 

No que diz respeito à avaliação global das unidades curriculares, a avaliação média é de 4,22 no primeiro semestre e  

de 4,13 no segundo semestre. Estes são valores bastante semelhantes à média da Escola, que oscila entre 4,36 e  

4,29 no primeiro e segundo semestre, respetivamente.  

Relativamente à avaliação global das instalações/equipamentos/recursos, a avaliação média é de 3,65 no primeiro  

semestre e de 3,27 no segundo semestre. Estes valores são semelhantes à média das classificações atribuídas à  

Escola: 3,94 no primeiro semestre e 3,77 no segundo semestre. 

Em termos individuais as unidades curriculares que apresentam classificações inferiores são Inglês no segundo  

semestre, com a classificação geral de 2,76, incidindo sobretudo nas questões sobre a importância dos conteúdos 

lecionados para o curso frequentado e na utilidade dos recursos disponibilizados.  

 


