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Caracterização do ciclo de estudos
Perguntas A.1 a A.10
A.1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
Universidade De Coimbra
A.1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:
A.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Instituto de Investigação Interdisciplinar (UC)
A.3. Ciclo de estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A.3. Study cycle:
Experimental Biology and Biomedicine
A.4. Grau:
Doutor
A.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
<sem resposta>
A.5. Publication of the study plan in the Official Journal (nº and date):
<no answer>
A.6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Biologia Experimental e Biomedicina
A.6. Main scientific area of the study cycle:
Experimental Biology and Biomedicine
A.7.1 Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005, 16 de Março (CNAEF):
420
A.7.2 Classificação da área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005, 16 de Março
(CNAEF), se aplicável:
<sem resposta>
A.7.3 Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005, 16 de Março
(CNAEF), se aplicável:
<sem resposta>
A.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
240
A.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 Decreto-Lei 74/2006, de 24 de Março):
8 semestres
A.9. Duration of the study cycle (article 3rd of Decreto-Lei 74/2006, March 24th):
8 semesters
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A.10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
12

Relatório da CAE - Ciclo de Estudos em Funcionamento
Pergunta A.11
A.11.1.1. Condições de acesso e ingresso, incluindo normas regulamentares
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais
A.11.1.2. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.
O processo de candidaturas e de escolha dos alunos é claro e permite selecionar os candidatos pelo seu mérito.
A.11.1.2. Evidences that support the given performance mark.
The process of application and choice of students is clear and allows the selection by their merit.
A.11.2.1. Designação
É adequada
A.11.2.2. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.
A denominação do programa é correta, contudo a separação em ramos é pouco clara e as evidências apresentadas
não suportam a necessidade deste tipo de organização.
A.11.2.2. Evidences that support the given performance mark.
The overall name is corret however the separation of specialization areas is not clear and the evidence provided
does not support the separation in so many areas os specialization.
A.11.3.1. Estrutura curricular e plano de estudos
Satisfaz as condições legais
A.11.3.2. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.
Satisfaz as condições legais.
A.11.3.2. Evidences that support the given performance mark.
The struture is in acordance with the legal requirements.
A.11.4.1 Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
Foi indicado e tem o perfil adequado
A.11.4.2. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.
Muito dedicado e com experiencia para este tipo de cargo.
A.11.4.2. Evidences that support the given performance mark.
Highly dedicated and with a lot of experience for this type of position.

Pergunta A.12
A.12.1. Existem locais de estágio e/ou formação em serviço.
Sim
A.12.2. São indicados recursos próprios da instituição para acompanhar os seus estudantes no período de estágio
e/ou formação em serviço.
Sim
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A.12.3. Existem mecanismos para assegurar a qualidade dos estágios e períodos de formação em serviço dos
estudantes.
Em parte
A.12.4. São indicados orientadores cooperantes do estágio ou formação em serviço, em número e qualificações
adequadas (para ciclos de estudos de formação de professores).
Sim
A.12.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O corpo docente tem a qualificação necessária para apoiar a formação dos alunos em projectos de grande
qualidade.
A.12.5. Evidences that support the given performance mark.
The teaching staff is well qualified to support the training of the students.
A.12.6. Pontos Fortes.
Corpo docente muito qualificado na área do programa doutoral
A.12.6. Strong Points.
Highly qualified teaching staff in the area of the PhD Program
A.12.7. Recomendações de melhoria.
Os mecanismos de acompanhamento dos alunos no seu periodo de tese não são os mais adequados. Será
tambem importante incentivar os docentes a apoiar a publicação dos resultados da investigação realizada pelos
alunos em tempo útil.
A.12.7. Improvement recommendations.
The mechanisms in place to follow student progress are not working properly. It will also be important to
incentivate the teaching staff to publish the results of the research carried out by the students and the completion
of the PhD within the funding period.

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Os objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos foram formulados de forma clara.
Em parte
1.2. Os objectivos definidos são coerentes com a missão e a estratégia da instituição.
Em parte
1.3. Os docentes envolvidos no ciclo de estudos, bem como os estudantes, conhecem os objectivos definidos.
Em parte
1.4. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Os objetivos geirais do ciclo de estudo estão bem enunciados.
1.4. Evidences that support the given performance mark.
The general objectives of the course are well defined.
1.5. Pontos Fortes.
O trabalho de investigação dos docentes e a forte ligação a uma unidade de investigação de qualidade assegura a
qualidade do programa.
1.5. Strong points.
The research work carried out by the teaching staff and the strong link to an excellent research Unit ensures the
quality of the program.
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1.6. Recomendações de melhoria.
Seria importante clarificar perante os alunos a relação entre os objectivos gerais propostos para o programa e a
sua relação com os ramos de especialização.
1.6. Improvement recommendations.
It would be important to clarify to the students the relationship between the general objectives proposed by the
study cycle and it relation to the five existing specialization areas.

2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
2.1. Organização Interna
2.1.1. Existe uma estrutura organizacional adequada responsável pelos processos relativos ao ciclo de estudos.
Sim
2.1.2. Existem formas de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de
decisão que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
Em parte
2.1.3. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
A universidade de Coimbra possue um sistema de monitorização da qualidade.
2.1.3. Evidences that support the given performance mark.
The University of Coimbra has formal mechanism that monitors quality of the courses.
2.1.4. Pontos Fortes.
Diretor do curso altamente motivado e experiente.
2.1.4. Strong Points.
The course director is highly experience and motivated.
2.1.5. Recomendações de melhoria.
Seria desejável a organização de reuniões períodicas entre a direção do ciclo de estudos, docentes e alunos.
2.1.5. Improvement recommendations.
It would be important to organize regular meetings between management of the study course, teaching staff and
students.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Foram definidos mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Sim
2.2.2. Foi designado um responsável pelo planeamento e implementação dos mecanismos de garantia da qualidade.
Não
2.2.3. Existem procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de
estudos.
Sim
2.2.4. Existem formas de avaliação periódica das qualificações e competências dos docentes para o desempenho das
suaus funções.
Em parte
2.2.5. Os resultados das avaliações do ciclo de estudos são discutidos por todos os interessados e utilizados na
definição de acções de melhoria.
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Sim
2.2.6. O ciclo de estudos já foi anteriormente avaliado/acreditado.
Sim
2.2.7. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Existem mecanismos de garantia da qualidade da Universidade de Coimbra que asseguram e monitorizam o
funcionamento dos diversos ciclos de estudo.
2.2.7. Evidences that support the given performance mark.
There are mechanisms in place by the University of Coimbra that ensure and monitor the different courses.
2.2.8. Pontos Fortes.
A Universidade possue mecanismos the monitorização da qualidade dos ciclos de estudo.
2.2.8. Strong Points.
The University has mechanisms that monitor the quality of the different courses.
2.2.9. Recomendações de melhoria.
Seria importante designar um responsávels pela monitorização e implementação de mecanismos de qualidade.
Seria importante a realização de reuniões periódicas entre a direção, docentes e alunos do ciclo de estudos.
2.2.9. Improvement recommendations.
It would be importante to name a responsible person to monitor and implement mechanisms to improve the quality
of the course. It would be important to carry out regular meetings between management, staff, and students of the
study cycle.

3. Recursos materiais e parcerias
3.1. Recursos materiais
3.1.1. O ciclo de estudos possui as instalações físicas necessárias ao cumprimento sustentado dos objectivos
estabelecidos.
Sim
3.1.2. O ciclo de estudos possui os equipamentos didácticos e científicos e os materiais necessários ao cumprimento
sustentado dos objectivos estabelecidos.
Sim
3.1.3. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Grande parte dos módulos decorre nas instalações do Centro de Neurociências que possue todas as condições
necessárias para a realização dos módulos.
3.1.3. Evidences that support the given performance mark.
A large parte of the teaching modules takes place at the Centre for Neurociencias that has all the necessary
resources for the realization of the different modules.
3.1.4. Pontos Fortes.
Excelentes condições de acolhimento nas instalações do Centro de Neurociências.
3.1.4. Strong Points.
Excellent conditions to host the students at the Centre for Neurosciences.
3.1.5. Recomendações de melhoria.
Nada a assinalar
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3.1.5. Improvement recommendations.
Nothing to add

3.2. Parcerias
3.2.1. O ciclo de estudos estabeleceu e tem consolidada uma rede de parceiros internacionais.
Sim
3.2.2. O ciclo de estudos promove colaborações com outros ciclos de estudo dentro da sua instituição, bem como
com outras instituições de ensino superior nacionais.
Sim
3.2.3. Existem procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
Sim
3.2.4. Existe uma prática de relacionamento do ciclo de estudos com o seu meio envolvente, incluindo o tecido
empresarial e o sector público.
Em parte
3.2.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O ciclo de estudos tem uma ampla rede de parcerias nacionais e internacionais com instituições de investigação
onde uma parte significativa dos alunos realiza as suas teses de doutoramento.
3.2.5. Evidences that support the given performance mark.
The course has a large network of partner institutions with which it relates both at the national and international
level and where a significant part of the students carry out their PhD thesis.
3.2.6. Pontos Fortes.
Forte rede de parceiros nacionais e internacionais.
3.2.6. Strong Points.
Strong national and internation network.
3.2.7. Recomendações de melhoria.
A Universidade de Coimbra e o Centro de Neurociências deveriam estabelecer um protocolo de colaboração para
este ciclo de estudos onde deve ficar claramente definido os deveres e direitos de cada parceiro. Não e claro que
exista uma relação com entidades empresariais locais, nacionais ou internacionais.
3.2.7. Improvement recommendations.
A Universidade de Coimbra and the Centre for Neurociencies should establish a formal protocol of collaboration
for this course where the duties and responsabilities of each party are clearly established. The relationships with
private companies and public sector are not well developed; there is room for improvement in this area.

4. Pessoal docente e não docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. O corpo docente cumpre os requisitos legais.
Sim
4.1.2. Os membros do corpo docente (em tempo integral ou parcial) têm a competência académica e experiência de
ensino adequadas aos objectivos do ciclo de estudos.
Sim
4.1.3. O número e o regime de trabalho dos membros do pessoal docente correspondem às necessidades do ciclo de
estudos.
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Sim
4.1.4. É definida a carga horária do pessoal docente e a sua afectação a actividades de ensino, investigação e
administrativas.
Em parte
4.1.5. O corpo docente em tempo integral assegura a grande maioria do serviço docente.
Em parte
4.1.6. A maioria dos docentes mantém a sua ligação ao ciclo de estudos por um período superior a três anos.
Sim
4.1.7. Existem procedimentos para avaliação da competência e do desempenho dos docentes do ciclo de estudos.
Em parte
4.1.8. É promovida a mobilidade do pessoal docente, quer entre instituições nacionais, quer internacionais.
Não
4.1.9. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O corpo docente é muito qualificado e assegura a qualidade do ciclo de estudos.
4.1.9. Evidences that support the given performance mark.
The teaching staff is very well qualified and ensures the quality of the course.
4.1.10. Pontos Fortes.
O corpo docente e os investigadores envolvidos no curso têm extensa experiência de investigação.
4.1.10. Strong Points.
The teaching staff and the researchers involved in the course have extensive research experience.
4.1.11. Recomendações de melhoria.
Seria importante um melhor acompanhamento dos docentes e investigadores relativamente a sua capacidade de
suportar financeiramente a investigação dos alunos.
4.1.11. Improvement recommendations.
It would be important to follow closely the capacity of the teaching staff and the researchers that receive students
for their PhD thesis to support finantially the research that will be done by the students given that the completion of
the PhD is rarely occurring in the 4 years funding period that the program provides.

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. O pessoal não docente tem a competência profissional e técnica adequada ao apoio à leccionação do ciclo de
estudos.
Sim
4.2.2. O número e o regime de trabalho do pessoal não docente correspondem às necessidades do ciclo de estudos.
Sim
4.2.3. O desempenho do pessoal não docente é avaliado periodicamente.
Em parte
4.2.4. O pessoal não docente é aconselhado a frequentar cursos de formação avançada ou de formação contínua.
Em parte
4.2.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O pessoal não docente tanto do departamento das ciencias da vida como do Centro de Neurociências é muito
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competente, motivado e dedicado.
4.2.5. Evidences that support the given performance mark.
The non-academic staff of the department of Life Sciences and Centre of Neuroscience is very competent,
motivated and dedicated.
4.2.6. Pontos Fortes.
Pessoal não docente muito dedicado e motivado.
4.2.6. Strong Points.
Non academic staff highly dedicated and motivated
4.2.7. Recomendações de melhoria.
O pessoal não docente do Departmaneto das Ciências da Vida não tem mecanismos de formação continua que
permitam a atualização regular de conhecimentos.
4.2.7. Improvement recommendations.
The non academic staff for the Life Sciences Department does not have a formal mechanism for regular retraining
and updating of their knowledge.

5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Existe uma caracterização geral dos estudantes envolvidos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade,
região de proveniência e origem sócio-económica (escolaridade e situação profissional dos pais).
Sim
5.1.2. Verifica-se uma procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes ao longo dos últimos 3 anos.
Sim
5.1.3. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
A candidatura de estudantes a este ciclo de estudos tem tido algumas flutuações de ano para ano. Em 2014/2015
tiveram 10 candidatos para 12 vagas e em 2015/2016 tiveram 19 candidatos para 12 vagas.
5.1.3. Evidences that support the given performance mark.
The demand of this study cycle fluctuates from year to year. In 2014/2015 there were 10 candidates for 12 open
positions, while in 2015/2016 there were 19 candidates for 12 openings.
5.1.4. Pontos Fortes.
A qualidade dos investigadores associados ao programa assegura a existência de um otimo ambiente científico
para os alunos.
5.1.4. Strong Points.
The quality of the researchers involved in this program clearly ensures a good scientific environment for the
students.
5.1.5. Recomendações de melhoria.
Deveriam anunciar de forma mais abrangente as vagas do programa a nível nacional e internacional de forma a ter
um maior número de candidatos e assim possibilitar uma melhor escolha de alunos.
5.1.5. Improvement recommendations.
Better nation and international publicity of this study program could ensure a higher yearly demand of students for
a optimal selection.
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5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. São tomadas medidas adequadas para o apoio pedagógico e o aconselhamento sobre o percurso académico
dos estudantes.
Em parte
5.2.2. São tomadas medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
Sim
5.2.3. Existe aconselhamento dos estudantes sobre a possibilidade de financiamento e de emprego.
Em parte
5.2.4. Os resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes são usados para melhorar o processo de
ensino/aprendizagem.
Em parte
5.2.5. A instituição cria condições para promover a mobilidade dos estudantes.
Em parte
5.2.6. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
A Universidade de Coimbra tem um sistema de suporte pedagógico e medidas para o apoio à integração dos
estudantes. A mobilidade existe, não através da Universidade mas sim por contactos individuais dos
investigadores e docentes que colaborão com o programa.
5.2.6. Evidences that support the given performance mark.
The university of Coimbra has formal pedagogic support structures and measures for the integration of the
students.
The mobility of the students exists not through the University of Coimbra, but through the personal collaborations
and contacts of the Principal Investigators.

5.2.7. Pontos Fortes.
A presença de investigadores e docentes de muita qualidade facilita os intercambios internacionais.
5.2.7. Strong Points.
Excellent researchers involved in the programa facilitates international exchange.
5.2.8. Recomendações de melhoria.
Deveria existir uma comissão de docentes/investigadores que acompanhasse o desenvolvimento da tese ao longo
de todo o período em que o aluno está no programa (e não só no seu inicio), e assim contribuir para facilitar o
desenvolvimento do projecto.
5.2.8. Improvement recommendations.
A thesis follow up group that would follow and advise the student and the PI on the project through the whole
period of the thesis (not only in the first year) would be a positive addition.

6. Processos
6.1. Objectivos de Ensino, Estrutura Curricular e Plano de Estudos
6.1.1. Estão definidos os objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos
estudantes e foram operacionalizados os objectivos permitindo a medição do grau de cumprimento.
Em parte
6.1.2. A estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
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Sim
6.1.3. Existe um sistema de revisão curricular periódica que assegura a actualização científica e de métodos de
trabalho.
Em parte
6.1.4. O plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
Sim
6.1.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
A parte curricular do programa, nomeadamente o conteúdo dos módulos, não é clara. Os alunos são expostos a
um ambiente de investigação desde o início do ciclo de estudos.
6.1.5. Evidences that support the given performance mark.
The curriculum during the first year, namely the modules, are not described in enough detail. The students are
exposed to a research environment since the very beggining.
6.1.6. Pontos Fortes.
Forte componente de investigação.
6.1.6. Strong Points.
Strong research component.
6.1.7. Recomendações de melhoria.
Seria desejável a implementação de um mechanismo de revisão curricular que envolvesse a direção, os docentes e
os alunos.
6.1.7. Improvement recommendations.
It would be desirable to implement a mechanism to discuss and improve the curricular component that should
include managment and teaching staff as well as students.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. São definidos os objectivos da aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) que os estudantes
deverão desenvolver em cada unidade curricular.
Em parte
6.2.2. Existe coerência entre os conteúdos programáticos e os objectivos de cada unidade curricular.
Em parte
6.2.3. Existe coerência entre as metodologias de ensino e os objectivos de cada unidade curricular.
Sim
6.2.4. Existem mecanismos para assegurar a coordenação entre as unidades curriculares e os seus conteúdos.
Em parte
6.2.5. Os objectivos de cada unidade curricular são divulgados entre os docentes e os estudantes.
Em parte
6.2.6. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Não é clara a definição dos objetivos de cada módulo, pelo que não é possivel determinar a existência eventual de
sobreposições ou identificar faltas importantes.
6.2.6. Evidences that support the given performance mark.
It is not clear what are the specific objectives of each module and this does not allow to detect overlaps or missing
areas.
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6.2.7. Pontos Fortes.
Os docentes têm experiência de investigação direta nas áreas que lecionam.
6.2.7. Strong Points.
The teaching staff has direct research experience in the areas they teach.
6.2.8. Recomendações de melhoria.
Seria importante definir e implementar um mecanismo de monitorização e coordenação dos diferentes modulos.
6.2.8. Improvement recommendations.
It would be important to define a mechanism for coordination of the teaching modules.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. As metodologias de ensino e as didácticas estão adaptadas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
Sim
6.3.2. A carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Sim
6.3.3. A avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos da unidade curricular.
Sim
6.3.4. As metodologias de ensino facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Sim
6.3.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Os modulos e unidades curriculares funcionam dentro da legislação e têm uma forte componente de investigação.
6.3.5. Evidences that support the given performance mark.
The modules and curricular units work within the current legislation and have a strong research component.
6.3.6. Pontos Fortes.
Forte ligação à investigação de grande qualidade.
6.3.6. Strong Points.
Strong integration with research at a very high level.
6.3.7. Recomendações de melhoria.
Nada a assinalar
6.3.7. Improvement recommendations.
Nothing to add

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. O sucesso académico da população discente é efectivo e facilmente mensurável.
Não
7.1.2. O sucesso académico é semelhante para as diferentes áreas científicas e respectivas unidades curriculares.
Não
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7.1.3. Os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de melhoria no
mesmo.
Não
7.1.4. Não há evidência de dificuldades de empregabilidade dos graduados.
Em parte
7.1.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Não existe evidência quantificada sobre a empregabilidade dos graduados embora claramente muitos sigam uma
carreira de investigação ou profissional. O sucesso dos alunos ao longo do seu percurso academico não é
acompanhado regularmente por uma comissão parcialmente externa de acompanhamento. Não é claro que exista
monitorização do tempo de entrega e conclusão do ciclo de estudos o que não permite a sua melhoria. Existem
muitos alunos que não publicam os resultados da sua investigação em tempo útil.
7.1.5. Evidences that support the given performance mark.
There is no quantifiable evidence about future employment of graduates however many follow a research career
while others enter professional careers. The sucess of the students during the course is not regularly monitored by
a partly external committee. It is not clear that there are mechanism that monitor the time of conclusion of the
thesis which does not allow the implementation of improvements. There are many students that do not publish the
results of their work in the desired and expected time frame.
7.1.6. Pontos Fortes.
Alguns alunos excelentes que têm publicado resultados em revistas de grande qualidade.
7.1.6. Strong Points.
Some oustanding students that have published excellent work.
7.1.7. Recomendações de melhoria.
Seria important monitorizar e acompanhar o percurso dos alunos com uma comissão parcialmente externa de
forma a monitorizar o andamento da investigação. Seria important incentivar os orientadores para a necessidade
de publicar os resultados da investigação dos alunos em tempo útil.
7.1.7. Improvement recommendations.
It would be important to monitor and follow the students during their course by a partly external comission so that
any problems can be detected and corrected promptly. It would be important to incentivate thesis advisors to
publish the results of their students work in due time.

7.2. Resultados da actividade científica, tecnológica e artística
7.2.1. Existem Centro(s) de Investigação reconhecido(s), na área científica do ciclo de estudos onde os docentes
desenvolvam a sua actividade.
Sim
7.2.2. Existem publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão
por pares, nos últimos 3 anos e na área do ciclo de estudos.
Sim
7.2.3. Existem outras publicações científicas relevantes do corpo docente do ciclo de estudos.
Sim
7.2.4. As actividades científicas, tecnológicas e artísticas têm uma valorização e impacto no desenvolvimento
económico.
Sim
7.2.5. As actividades científica, tecnológica e artística estão integradas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
Sim
7.2.6. Os resultados da monitorização das actividades científica, tecnológica e artística são usados para a sua
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melhoria.
Sim
7.2.7. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Corpo docente muito bem qualificado e com excelente nivel de publicações.
7.2.7. Evidences that support the given performance mark.
The teaching staff is very well qualified and with excellent level of publication.
7.2.8. Pontos Fortes.
Muito boas publicações do corpo docente e de muitos dos alunos.
7.2.8. Strong Points.
Very good publication record of the teaching staf and of many of the students.
7.2.9. Recomendações de melhoria.
Seria important que todos os alunos publicassem os resultados da sua investigação em tempo útil.
7.2.9. Improvement recommendations.
It would be important that all the students publish the results of their research in due course.

7.3. Outros Resultados
7.3.1. No âmbito do presente ciclo de estudos, existem actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico,
prestação de serviços à comunidade ou formação avançada.
Em parte
7.3.2. O ciclo de estudos contribui para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a acção
cultural, desportiva e artística.
Em parte
7.3.3. O conteúdo das informações sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino ministrado são realistas.
Sim
7.3.4. Existe um nível significativo de internacionalização do ciclo de estudos.
Sim
7.3.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Excelente ligação do ciclo de estudos com outras instituições nacionais e estrangeiras. Atração de excelentes
alunos. Internacionalização evidente. Não é claro que o cico de estudos tenha um mecanismo definido de
envolvimento em acções de divulgação científica.
7.3.5. Evidences that support the given performance mark.
Excellent relation of this course with other national and international institutions. Able to atract excellent students.
High level of internacionalization. It is not clear that the course has a mechanism to coordenate outreach activities.
7.3.6. Pontos Fortes.
Alunos muito bons e elevado nível de interncionalização.
7.3.6. Strong Points.
Excellent students and high level of internationalization.
7.3.7. Recomendações de melhoria.
Nada a asinalar
7.3.7. Improvement recommendations.
Nothing to add
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8. Observações
8.1. Observações:
Nada a acrescentar
8.1. Observations:
Nothing to add
8.2. Observações (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

9. Comentários às propostas de acções de melhoria
9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos:
Nada a comentar.
9.1. General objectives:
Nothing to comment.
9.2. Alterações à estrutura curricular:
As alterações propostas em 10.1.1 incluindo alterações nos ECTS são adequadas após a avaliação das
necessidades.
9.2. Changes to the curricular structure:
The proposed changes listed in 10.1.1 with changes in the distribution of ECTS are adequate after evaluation of the
needs.
9.3. Alterações ao plano de estudos:
As alterações propostas no plano de estudos em 10.1.2 são adequadas em função dos objetivos.
9.3. Changes to the study plan:
The proposed alterations to the study plan listed under 10.1.2 are adequate to the objectives.
9.4. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade:
Nada a comentar.
9.4. Internal organisation and quality assurance mechanisms:
Nothing to comment.
9.5. Recursos materiais e parcerias:
Nada a comentar.
9.5. Material resources and partnerships:
Nothing to comment.
9.6. Pessoal docente e não docente:
nada a comentar.
9.6. Academic and non-academic staff:
Nothing to comment.
9.7. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem:

22-11-2016 16:35

ACEF/1415/0901377 — Relatório preliminar da CAE

15 de 16

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=837d30e2-...

nada a comentar.
9.7. Students and teaching / learning environments:
Nothing to comment.
9.8. Processos:
nada a comentar.
9.8. Processes:
Nothing to comment.
9.9. Resultados:
nada a comentar.
9.9. Results:
Nothing to comment.

10. Conclusões
10.1. Recomendação final.
O ciclo de estudos deve ser acreditado
10.2. Período de acreditação condicional (se aplicável):
<sem resposta>
10.3. Condições (se aplicável):
NA
10.3. Conditions (if applicable):
NA
10.4. Fundamentação da recomendação:
Os pontos fortes do ciclo de estudos incluem o facto de possuir um coordenador que é uma pessoa competente e
com experiência na area do curso, disponível, sendo reconhecido o seu esforço no desenvolvimento do programa.
Tem um corpo docente forte, com ligação a instituições com boa reputação na área e uma excelente capacidade de
atrair estudantes estrangeiros. Foi encontrada uma solução para integração dos investigadores através do III-UC e
existem módulos de soft skills muito apreciados pelos alunos. Foi levado a cabo uma redução do número de
módulos o que facilita a parte letiva do ciclo de estudos. Os alunos do 3º ano organizam cada ano um seminário e
incentivam à participação de todos os estudantes. Os alunos são incentivados a participar nos seminários
regulares do CNC.
Algumas oportunidades de melhoria incluem, a necessidade clarificar a parte curricular do programa, havendo
necessidade de informação detalhada sobre os módulos que são oferecidos, os seus conteúdos, a carga horária,
os docentes que os ministram, etc. É importante que o acompanhamento continuado dos alunos, durante o
programa doutoral, seja substancialmente melhorado.Tem que haver uma maior preocupação para que os alunos
acabem o seu programa em tempo útil e com publicações. Têm que ser criados mecanismos que assegurem que
os projetos são exequíveis e que acompanhem os alunos no seu percurso. Finalmente, seria importante que a
direção do programa verificasse se os orientadores têm condições para a supervisão efetiva e apoio aos projetos
dos alunos.
10.4. Justification:
The strong points of this course include the fact that it has a competent and highly dedicated coordinator that is
available and which works hard to improve the program. The course has a teaching staff with strong links to
institutions with great reputation and an excellent ability to attract very good foreign students. The university found
a way to integrate researchers with the III-UC and there are soft skill modules that are much appreciated by the
students. There was a reduction in the number of modules which facilitiates the first year. The studens of the 3th
year organize an anual symposium and all students are encouraged to attent CNC seminars.
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There are however a number of areas for improvement. It is essential to clarify the curricular parte of the course
with the need to provide detailed information about the modules that are offered, their content, number of hours,
the teaching staff responsible, etc. It is essential that students progress is followed closely during the program. It is
essential that the students finish the program in time and with publications. It would be important that mechanisms
are in place to verify that the thesis projects proposed by the students are feasible and the supervisors can support
and accompany the work. Finally, it would be important that the supervisors can provide an effective supervision of
the thesis work.

22-11-2016 16:35

