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Abertura do Ano Letivo
2022/2023

A Escola Universitária Vasco da Gama acolheu, no dia 05 de
Setembro, os seus novos e atuais estudantes.
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A EUVG, atingiu este ano o número recorde de 650 estudantes.
Neste ano, ingressaram 138 estudantes na primeira fase, dos
quais mais de metade francófonos. 
Durante a Sessão Solene, a Presidente da Direção da ACVG, Dr.ª
Luísa Baptista lembrou o "esforço de requalificação e
reapetrechamento das instalações para responder à dinâmica e
exigências crescentes do ensino superior, em especial, das
ciências veterinárias."
O Presidente do Conselho de Direção, Prof. Doutor Ferdinando de
Freitas no seu discurso referiu que "espera de que os estudantes
construam connosco a sua formação, que alicercem o gosto
pela medicina, que agucem o vosso espírito crítico e
pensamento científico e, acima de tudo, que alimentem a vossa
paixão pelos animais e pela natureza."
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https://www.euvg.pt/images/stories/relatorios/Relatorio_de_Atividades_2021_ass.pdf


Novidades Institucionais 

02

Recomposição do Conselho de 
Direção da EUVG

Arranque do Mestrado em Medicina Interna
de Animais de Companhia
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Tipo de curso: 2º ciclo – mestrado

Créditos ECTS: 120.0

Duração: 2 anos (4 semestres)

Língua: Português, Inglês, Espanhol

Regime: Modular

UC: Patologia clínica

Oradora: Dra. Helena Ferreira

Iniciou a 23 de setembro de 2022 na EUVG a primeira edição do

Mestrado em Medicina Interna de Animais de Companhia.

Entre 23 e 25 de setembro foi lecionada 

a primeira UC deste curso.

Recomposição do Conselho
de Direção da EUVG
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Arranque do Mestrado em
Medicina Interna

de Animais de Companhia

Designação do novo Presidente do Conselho de Direção:

Designação da Secretária do Conselho de Direção:

      

Senhor Professor Doutor Ferdinando Bernardino de Freitas

Mandato: início: 24/08/2022; fim: 23/08/2026

Mestre Elsa Ferreira

 Renovação de mandato: início: 31/07/2022; fim: 30/07/2026



Sistema Interno de
Garantia da Qualidade
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Nova Informação Documentada

Processo 03 - Investigação e Desenvolvimento
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Modelo 20B/P01.R0 – Extrato de ata

Modelo 34/P01.R0 – Consentimento informado (RGPD)

Modelo 35/P01.R0 – Declaração de retificação (ACVG)

Modelo 20/P02R1 – Acordo de Estágio Curricular

Modelo 21/P02R1 – Acordo de Prática Veterinária Integrada

Modelo 22/P02.R1 – Acordo de Estágio Extracurricular

Modelo 01/P07.R0 – Proposta de Aquisição de Bens e Serviços

Nova Informação
Documentada
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Processo 02 – Ensino -
Aprendizagem

Gestor do Processo

Professor Doutor Ferdinando de Freitas

Objetivos do Processo

Desenvolver mecanismos que promovam a gestão da atividade

científica institucional, valorizando a geração de conhecimento, a

sua disseminação, e potenciando a interação com o processo de

ensino-aprendizagem

https://euvg.sharepoint.com/sites/SIGQ-EUVG9/_layouts/15/AccessDenied.aspx?Source=https%3A%2F%2Feuvg.sharepoint.com%2Fsites%2FSIGQ-EUVG9%2FDocumentos+Partilhados%2FP1+-+Gest%C3%A3o+e+Estrat%C3%A9gia%2F4_Modelos+e+Impressos%2FModelo+20B_P01_R0-21+Extrato+de+Ata+%28EUVG%29.docx%3Fd%3Dwb057dc0343704664b4166ed5a0027c85%26csf%3D1%26web%3D1%26e%3DHEP3wt%26wdLOR%3Dc21639E82-0533-488D-82EC-6AB6278EFADC%26cid%3D134b30b8-6b82-47ba-892a-c060e287961a&correlation=974877a0-a0f7-5000-a5f6-0c934f19a6c0&Type=item&name=da555e5c-e2ef-44c9-b1d3-a3b898cdf9fe&listItemId=2854
https://euvg.sharepoint.com/:w:/s/SIGQ-EUVG9/EXNCJ6LF_b5EqQGB0W8aGusBfEK_garrCFIbDAFXyx4zEg?wdLOR=cE2D6C1E2-EC1C-4DF0-9DC4-DD73807650CA
https://euvg.sharepoint.com/:w:/s/SIGQ-EUVG9/ESx7GpeMrgNAmYUfMac6vyYB2OsLgLOEtUYXzzBgu3HLpQ?wdLOR=cF9739CAA-1655-4F6C-9D24-7BB9D77BDBA8
https://euvg.sharepoint.com/:w:/s/SIGQ-EUVG9/EUD0KpKh2wtDiXr-YzlMjikB4whnlIJJsEfbHVU94CGzKA?e=8nokXq&wdLOR=cD8DC306D-1194-4D63-82C5-5571A48C3EF7
https://euvg.sharepoint.com/:w:/s/SIGQ-EUVG9/Ef0SMDKRGQRHo9hTKPeWVXEBi2o9AuWiI3LoBzG36v370A?e=Q65OVV&wdLOR=c1A5EC08E-6204-491E-B796-683C2A536A4C
https://euvg.sharepoint.com/:w:/s/SIGQ-EUVG9/EToiVWuFsxpFqsV-h_e36v8BaGl3OkWupcIV7QlSaunVYg?e=y7FfwR&wdLOR=cE4839ED7-C825-4565-B945-A5FB8DD47FBA
https://euvg.sharepoint.com/:x:/s/SIGQ-EUVG9/EcGS-mnxy_NLuAtzHCC_nXMBtotriFNN67S3PaSDPrvovg?e=7a3PIa&wdLOR=c0213A97C-D200-4ED1-A4C7-5FACC11EB42F


Garantir a institucionalização e gestão da investigação

Garantir a articulação entre o ensino e a investigação

Valorizar economicamente o conhecimento

Monitorizar, avaliar e melhorar os recursos humanos e materiais

afetos à investigação e desenvolvimento

Resultados almejados
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Promoção da participação em projetos

Divulgação técnica ou científica do conhecimento gerado em

publicações nacionais e internacionais

Participar em congressos nacionais e internacionais

Organizar eventos científicos

Ações de articulação ensino-investigação

Atividades

Produção e disseminação do conhecimento

Promoção da iniciação à investigação
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Produção científica

Projetos submetidos

Projetos financiados

Projetos concluídos

Parcerias nacionais e internacionais I&D

Ações de disseminação do conhecimento reconhecimento

Iniciação à investigação

Publicações científicas em revistas nacionais e internacionais

Comunicações orais/posters em eventos nacionais e

internacionais

Publicações e/ou Comunicações Científicas com envolvimento

direto de Estudantes

Sucesso na conversão de Bolsas EC

Indicadores de Processo



Planear, Implementar e
Melhorar
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EUVG Academia

Recursos Materiais e Infraestruturas 

Recursos Humanos 

GabQ | SIGQ

Ensino-Aprendizagem



Biotecnologias Reprodutivas

Fisiologia

Nutrição Animal

Tecnologia e Segurança dos Alimentos de Origem Animal

Microbiologia

 EUVG Academia

A EUVG Academia tem vindo a disponibilizar uma vasta oferta de

cursos não conferentes de grau académico, dirigidos a todos os

profissionais que pretendem continuar a desenvolver as suas

competências académicas.

Lançada em setembro de 2022, a EUVG Academia criou diversos

Programas de especialização e Workshops, atraindo

maioritariamente alunos fora da comunidade EUVG, o que revela

que também para este tipo de formações é uma opção de escolha.

A EUVG Academia vai continuar a expandir-se em mais áreas de

formação, tipos de cursos e, em breve, para o ensino à distância.      

Recursos Materiais e Infraestruturas

Conclusão da fase 3 dos laboratórios, melhorando as valências da

EUVG nas seguintes áreas:

Reforço dos espaços dedicados ao apoio técnico laboratorial.

Reforço do número de cacifos disponíveis para os estudantes.

Reforço da capacidade dos Auditórios (Bloco C).

Reforço da implementação de Medidas de Autoproteção.

Reforço da frota automóvel
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Docentes

Serviços Académicos

Gabinete da Qualidade

Manutenção e Higienização

Assessorias de Direção

Alargamento dos Bancos clínicos à área de suínos, de forma

transversal, a todos os Estudantes da UC de Clínica de Espécies

Pecuárias (5ºano MIMV);

Integração de melhorias propostas no EUvetBOOK e sua

plataforma associada;

Recursos Humanos

Reforço das seguintes equipas:

Ensino-Aprendizagem

Continuação do processo faseado de ampliação e melhoria das

áreas afetas ao ensino, nomeadamente com o alargamento da

rede de protocolos com diversas entidades (Centros hípicos,

explorações, CAMV) para benefício do ensino-aprendizagem dos

ciclos de estudos em funcionamento.
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A acontecer...
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Inquérito de Empregabilidade Anual

Inquérito a Estudantes Ingressados

Inquéritos Pedagógicos – 1º Semestre de
2022/2023

GabQ | SIGQ



Aplicado a todos os Graduados no ano de 2021

Prazo alargado até 30/11/2022

Situação do graduado à data face ao emprego

Aplicado a todos os estudantes que ingressaram pela 1ª vez na

EUVG (1º ano / 1ª matrícula)

Aplicado por Ciclo de Estudos Ministrado na EUVG

Prazo a decorrer até 30/11/2022

Motivações e expectativas do estudante relativamente ao curso

e à escola

Aplicado a todos os estudantes e docentes dos ciclos de

estudos de licenciatura e mestrado integrado da EUVG

Inicio da aplicação a 28/11/2022 e encerramento a 16/12/2022

Online: Plataforma eletrónica EUVG-IP

Língua portuguesa e língua francesa (estudantes do 1º ano)

Identificar a perceção do estudante e docente relativamente às

suas unidades curriculares e atividade de docência

Identificar a perceção de estudantes e docentes relativamente

aos aspetos organizativos e infraestruturas de suporte ao ensino

Inquérito de Empregabilidade Anual

Inquérito a Estudantes Ingressados

Inquéritos Pedagógicos – 1º Semestre de 2022/2023
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