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Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
UM + UA

A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
EC + UA

A3. Ciclo de estudos:
Programa Doutoral em Matemática e Aplicações

A3. Study programme:
Doctoral Programme in Mathematics and Applications

A4. Grau:
Doutor

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Nº 176 - 12 de Setembro de 2007

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Matemática

A6. Main scientific area of the study programme:
Mathematics

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF):

460

A7.2. 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:

<sem resposta>

A7.3. 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:

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
240

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
4 anos

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
4 years

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
15
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A11. Condições de acesso e ingresso:
Titulares do grau de mestre em Matemática ou em domínios afins.
Titulares do grau de licenciado ou equivalente com um currículo que demonstre uma adequada preparação
científica.
Numerus clausus: 15.
Os candidatos são seriados, sendo a seriação baseada nas classificações obtidas nos graus que possuem, no
currículo, em três cartas de recomendação e numa carta de intenções.

A11. Entry Requirements:
Holders of a master's degree in Mathematics or related fields.
Holders of a bachelor's degree or equivalent with a curriculum that demonstrates an adequate scientific
preparation.
Numerus clausus: 15.
Candidates are ordered, and the ranking is based on the marks obtained in the degrees they possess, their
curricula, three letters of recommendation and a letter of intent.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento 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 cycle (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

NA NA

A13. Estrutura curricular

Mapa I -

A13.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Matemática e Aplicações

A13.1. Study programme:
Doctoral Programme in Mathematics and Applications

A13.2. Grau:
Doutor

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):
<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
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Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym
ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Matemática/Mathematics MAT 213 27

Áreas Complementares/Complementary Areas AC 0 15

(2 Items)  213 42

A14. Plano de estudos

Mapa II - - 1º ano

A14.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Matemática e Aplicações

A14.1. Study programme:
Doctoral Programme in Mathematics and Applications

A14.2. Grau:
Doutor

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho
/ Working
Hours (3)

Horas Contacto
/ Contact Hours
(4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

D1-Tópicos de Matemática
Pura/D1-Topics of Pure
Mathematics

MAT
1º semestre /
1st semester

162
T-45 ou OT-30 /
T-45 or OT-30

6 obrigatória/compulsory

D2-Tópicos de Matemática
Aplicada/D2-Topics of Applied
Mathematics

MAT
1º semestre /
1st semester

162
T-45 ou OT-30 /
T-45 or OT-30

6 obrigatória/compulsory

Opção M1/Option M1 AC/MAT 1º semestre /
1st semester

202.5 (cf. questão /
question 14)

7.5 opcional/optional

Laboratório de
Investigação/Research Laboratory

MAT
1º semestre /
1st semester

283.5 OT-18 10.5 obrigatória/compulsory

Opção D3/Option D3 MAT
2º semestre /
2nd semester 162 OT-30 6 opcional/optional

Opção D4/Option D4 MAT 2º semestre /
2nd semester

162 OT-30 6 opcional/optional

Opção M2/Option M2 AC/MAT
2º semestre /
2nd semester

202.5
(cf. questão /
question 14)

7.5 opcional/optional

Preparação do Projecto de
Tese/Thesis Project Preparation MAT

2º semestre /
2nd semester 283.5 OT-18 10.5 obrigatória/compulsory

(8 Items)       

Mapa II - - 2º, 3º e 4º anos
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A14.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Matemática e Aplicações

A14.1. Study programme:
Doctoral Programme in Mathematics and Applications

A14.2. Grau:
Doutor

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, 3º e 4º anos

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd, 3rd and 4th years

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares
/ Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS
Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis MAT
3 anos/3
years 4860 OT-180 180 obrigatória/compulsory

(1 Item)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Outros

A15.1. Se outro, especifique:
A maior parte das unidades curriculares funciona em regime OT, sendo as horas de contacto flexíveis.

A15.1. If other, specify:
The contact hours in most of the curricular units are flexible.

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)

Lisa Maria de Freitas Santos, Stéphane Louis Clain, Delfim Fernando Marado Torres, Dirk Hofmann

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>
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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>

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.

Não aplicável.

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training
periods.

Not applicable.

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 cycles)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional /
Professional Qualifications

Nº de anos de serviço /
No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O ciclo de estudos é ministrado na Universidade do Minho (Campus de Gualtar) e na Universidade de Aveiro.
The study programme is lectured at the Minho University (campus de Gualtar) and the Aveiro University

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Despacho_RT-11_2009.pdf

A20. Observações:

O Programa Doutoral em Matemática e Aplicações (PDMA), organizado segundo o ECTS - Sistema Europeu de
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Transferência de Créditos, previsto no Decreto-Lei n.º 42/2005 de 22 de Fevereiro, foi criado em 2007. São
responsáveis pela sua lecionação o Departamento de Matemática e Aplicações (DMA) da Escola de Ciências da
Universidade do Minho e o Departamento de Matemática (DMat), da Universidade de Aveiro.

A20. Observations:

The Doctoral Program in Mathematics (PDMA), organized according to the ECTS - European Credit Transfer
System, provided for in Decree-Law n. º 42/2005 of 22 February, was created in 2007. The responsibles of the
teaching are the Department of Mathematics and Applications (DMA) of the School of Sciences of the University of
Minho and the Department of Mathematics (DMAT) of the University of Aveiro.

A21. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?

Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O objetivo principal deste ciclo de estudos é formar matemáticos com uma sólida preparação científica nas áreas
de investigação desenvolvidas no Centro de Matemática (CMAT) da Universidade do Minho (UM) e no Centro de
Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações (CIDMA) da Universidade de Aveiro (UA). Tratando-se
de um curso de formação avançada em Matemática, pretende-se formar investigadores capazes de desenvolver
uma carreira autónoma numa área do seu interesse. A flexibilidade da estrutura curricular do curso permite aos
estudantes efetuar a sua formação especializada em áreas diversas, quer puras quer aplicadas. Pretende-se que os
estudantes completem o grau com a capacidade de criar matemática original, sendo capazes de produzir material
publicável em revistas internacionais com arbitragem científica, bem como expor os temas em estudo em
conferências da especialidade.

1.1. study programme's generic objectives.
The main purpose of this study programme is to train mathematicians with a solid scientific background in the
areas of research developed at the Centre of Mathematics (CMAT) of the University of Minho (UM) and the Centre
for Research and Development in Mathematics and Applications (CIDMA) of the University Aveiro (UA). As this is an
advanced training course in Mathematics, it aims to train researchers able to develop an autonomous career in an
area of interest. The flexibility of the curriculum structure of the course allows students to carry out their
specialized training in different areas, whether pure or applied. It is intended that students who complete the degree
are capable to create original mathematics, being able to produce materials publishable in international journals
with peer review, as well as exposing the subjects under study at conferences of their specialty.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
A Universidade do Minho tem como missão gerar, difundir e aplicar conhecimento, assente na liberdade de
pensamento e na pluralidade dos exercícios críticos, promovendo a educação superior e contribuindo para a
construção de um modelo de sociedade baseado em princípios humanistas, que tenha o saber, a criatividade e a
inovação como factores de crescimento, desenvolvimento sustentável, bem-estar e solidariedade.

A Universidade de Aveiro tem por missão criar conhecimento, expandir o acesso ao saber em benefício das
pessoas e da sociedade, através da investigação, do ensino e da cooperação; assumir um projeto de formação
global do indivíduo; ser ator na construção de um espaço europeu de investigação e educação, e de um modelo de
desenvolvimento regional assente na inovação e no conhecimento científico e tecnológico.

O Programa Doutoral em Matemática e Aplicações, da responsabilidade do Departamento de Matemática da
Universidade de Aveiro (DMAT-UA) e do Departamento de Matemática da Universidade do Minho (DMA-UM) tem em
vista permitir a formação em matemática avançada em ambiente de investigação e, em última análise, formar
investigadores e/ou futuros quadros empresariais. Estes objetivos estão claramente em sintonia com a missão e a
estratégia de ambas as universidade.

1.2. Coherence of the study programme's objectives and the institution's mission and strategy.
The University of Minho has as its mission to generate, disseminate and apply knowledge, based on freedom of
thought and plurality of critical exercises, promoting higher education and contributing to building a model of
society based on humanistic principles, which have the knowledge, creativity and innovation as sustainable growth
development, welfare and solidarity.

The University of Aveiro 's mission is to create knowledge, expand access to knowledge for the benefit of
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individuals and society through research, education and cooperation; take on a project of global education of the
individual, being an actor in the construction of a European research and education space, and a model of regional
development based on innovation and scientific and technological knowledge.

The Doctoral Program in Mathematics and Applications, of the responsibility of the Department of Mathematics of
the University of Aveiro and the Department of Mathematics and Applications of the University of Minho aims to
allow training in advanced mathematics research environment and, ultimately, to train researchers and/or future
business executives.These aims are in accordance with the mission and strategy of both the universities.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os docentes estão informados da missão e objetivos estratégicos da sua universidade, do seu departamento e dos
ciclos de estudos onde lecionam, e atuam de acordo com eles.
Os estudantes do 1º ano são informados dos objetivos deste ciclo de estudos na reunião de abertura do ano letivo
e recordados, se necessário, pelos docentes das unidades curriculares ou pelo seu orientador.
A informação sobre o programa estão disponíveis no sítio do PDMA:
https://sites.google.com/site/pdmatematica/home

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
Teachers are aware of the mission and strategic objectives of their university, their department and of the
programme, and they act according to them.
Students of 1st year are informed of the objectives of this programme in the opening meeting of the school year
and are recalled, if necessary, by the teachers of the courses or by their supervisor.
Informations about the programme is available on the PDMA website:
https://sites.google.com/site/pdmatematica/home

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 gestão do Programa é assegurada pelos seguintes órgãos:
- Comissão Científica (CC) do programa, com quatro elementos do corpo docente do Programa, dois por cada uma
das Universidades, eleitos pelas comissões científicas dos departamentos envolvidos, e com mandato de dois
anos;
- Diretor e Vice-Diretor do curso, de universidade diferentes, com mandatos de dois anos, alternando entre as duas
universidades;
- O Diretor e Vice-Diretor são eleitos pelos seus pares de entre os membros da CC.

Compete à CC:
- definir anualmente o corpo docente;
- definir anualmente o elenco e o conteúdo das unidades curriculares;
- propor os critérios, datas e demais itens para selecionar candidatos e definir as componentes curriculares;
- definir, ao fim do primeiro semestre, a lista de pares estudantes / orientadores.

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 program is managed by the following supervisory boards:
- A scientific Committee (CC) of the program constituted with four members among the PDMA programme staff (two
members from each university), elected by the scientific committees of the involved departments, for a two years
period;
- Director and Deputy Director of the course, coming from different universities, with a two-years mandate,
alternating between the two universities;
- The Director and Deputy Director are elected by their peers from among the members of the CC.

The CC is responsible to:
- Set the annual faculty;
- Define annually the curricular units and their syllabus;
- Propose criteria, dates and other items to select candidates and set curriculum components;
- Define, at the end of the first semester, the list of pairs of student / supervisors.

2.1.2. Forma 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.

ACEF/1314/13612 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=330d...

7 de 64 25-11-2013 09:14



Os alunos do programa doutoral elegem um delegado, que os representa. Os estudantes de doutoramento da
Escola de Ciências elegem o seu representante no Conselho Pedagógico. Há, igualmente, representantes dos
estudantes de doutoramento no Senado Académico.

Os docentes estão igualmente representados nestes órgãos.

A Comissão Científica do PDMA está disponível para atender todos os estudantes e professores deste ciclo de
estudos, resolvendo as questões que lhes são colocadas que sejam da sua competência e encaminhando-as para
órgãos superiores, quando necessário.

Não têm sido aplicados questionários de avaliação dos docentes no programa doutoral, porque o número de
estudantes do programa, em cada ano letivo, é baixo, não ficando garantida a confidencialidade das respostas aos
questionários.

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.

Doctoral programme students elect one delegate who represents them. The PhD students of the School of Sciences
elect their representative for the Pedagogical Council. There are also representatives of the PhD students in the
Academic Senate.

Teachers are also represented in these concils.

The Scientific Committee of the PDMA can meet any students or teachers of PDMA courses, addressing the issues
that they place within their competence and sending them to higher authorities, when necessary.

Evaluation questionnaires have not been carried out about the teachers of the doctoral programme due to the low
number of students which may not guarantee the confidentiality of the procedure.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Os docentes que podem participar no PDMA são escolhidos através de critérios rigorosos: publicação de artigos
em revistas internacionais com arbitragem científica, orientação pós-graduada, participação em projetos científicos
financiados, participação em conferências internacionais.
O corpo docente do PDMA é revisto anualmente.
Os estudantes são selecionados usando critérios exigentes.
A avaliação da parte curricular é exigente.
Só são admitidos à preparação da tese os estudantes que tenham aprovação na unidade curricular Preparação do
Projeto de Tese.

A continuação dos trabalhos de realização da tese estão sujeitos, no final de cada ano letivo, a um parecer
favorável da Comissão Científica do PDMA, baseado na informação fornecida pelo orientador.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme.
Teachers that may participate to the PDMA are chosen through strict criteria: publication of articles in refereed
international scientific journals, postgraduate orientation, participation in scientific projects with external funding,
participation in international conferences.
The faculty of the PDMA is reviewed annually.
Students are also selected using strict criteria.
The evaluation of the curricular year is demanding.
Only the students which are approved in the curricular unit Preparation of the Thesis Project are admitted to the
begin the thesis.

The prosecution of the thesis work is subject, at the end of each school year, to a positive report of the Scientific
Committee of the PDMA, based on informations provided by the supervisor.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição.

O Diretor da Comissão Científica do programa doutoral. O Diretor pertence ao corpo docente do PDMA.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
The Director of the Scientific Committee of the doctoral programme. The Director belongs to the faculty of the
programme.
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2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.
A Comissão Científica do programa doutoral:
- verifica os dados para a constituição do corpo docente;
- avalia e ordena as candidaturas dos estudantes ao programa doutoral;
- é responsável pela aprovação dos critérios de avaliação submetidos pelos docentes das unidades curriculares do
1º ano do programa;
- analisa o parecer anual fornecido pelo orientador sobre o andamento dos trabalhos dos estudantes a realizar
tese.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme.
The Scientific Committee of the doctoral program:
- checks the teachers data for the faculty study constitution;
- evaluates the applications of the students to enter the doctoral program;
- is responsible for approving the evaluation criteria submitted by the faculty for courses of the 1st year of the
program;
- analyzes the annual report provided by the supervisor on the progress of the work of the students which are
preparing their theses.

2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de melhoria.
Este ciclo de estudos vai ser avaliado pela primeira vez.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions.
This study programme will be evaluated for the first time.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
O PDMA UA-UM realizou um consórcio com o PDMA-UP da Universidade do Porto e o PDMA-UBI da Universidade
da Beira Interior em 2012 para apresentar uma candidatura ao Programa de Doutoramento FCT. O consórcio foi
avaliado favoravelmente e obteve o financiamento de um conjunto de 24 bolsas de Doutoramento no período
2013/2017. O consócio recebeu a classificação de 8/10.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
The PDMA UA-UM held a consortium with PDMA-UP of the University of Porto and PDMA-UBI of the university of
Beira Interior in 2012 to submit an application to the FCT PhD grant Program. The consortium was positively
evaluated and obtained funding for a set of 24 PhD scholarships for the period 2013/2017. The consortium received
a rating of 8/10.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area
(m2)

Complexos pedagógicos (espaços comuns aos estudantes da UM) / Lecture buildings (common spaces to UM students) 1386.7

Bibliotecas (espaços comuns aos estudantes da UM) / Libraries (common spaces to UM students) 369.2

Salas de estudo (espaços comuns aos estudantes da UM) / Study rooms (common spaces to UM students) 115.8

Salas de Informática (espaços comuns aos estudantes da UM) / Computing Labs (common spaces to UM students) 74.9

Complexos pedagógicos (espaços comuns aos estudantes da EC) / Lecture buildings (common spaces to EC students) 196

Bibliotecas (espaços comuns aos estudantes da EC) / Libraries (common spaces to EC students) 273.5

Salas de Informática (espaços comuns aos estudantes da EC) / Computing Labs (common spaces to EC students) 708.5

Salas de estudo (espaços comuns aos estudantes do DMA-UM) / Study rooms (specific spaces to DMA-UM students) 218.7

Biblioteca (espaços comuns aos estudantes da UA) / Library (common spaces to UA students) 2320
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Complexos pedagógicos (espaços comuns aos estudantes do DMat-UA) / Lecture buildings (common spaces to DMat-UA
students)

881.1

Salas de estudo (espaços comuns aos estudantes do DMat-UA) / Study rooms (common spaces to DMat-UA students) 123.8

Salas de Informática (espaços comuns aos estudantes do DMat-UA) / Computing Labs (common spaces to DMat-UA
students)

187.5

Laboratórios de investigação (espaços comuns aos estudantes do DMat-UA) / Research Labs (common spaces to
DMat-UA students) 72

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos e
científicos, materiais e TICs).

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials
Número /
Number

Postos de trabalho (equipamentos comuns aos estudantes da EC) / Personal computers (common equipment to EC students) 119

Servidores de rede (equipamentos comuns aos estudantes da EC) / Server (common equipment to EC students) 2

Projectores multimédia (equipamentos comuns aos estudantes da EC) / Multimedia projectors (common equipment to EC
students)

6

Impressoras de rede (equipamentos comuns aos estudantes da EC) / Network printers: Laserjet HP 1320 (common
equipment to EC students) 4

Quadro interactivo (equipamentos comuns aos estudantes da EC) / Interactive board: Starboard F-75 (common equipment to
EC students)

1

Número de licenças de Mathematica comuns aos estudantes da EC / Common number of licenses of Mathematica to EC
students

40

Número de licenças de MATLAB comuns aos estudantes da EC / Common number of licenses of MATLAB to EC students 53

Número de licenças de MatLab-Optimization Toolbox comuns aos estudantes da EC / Common number of licenses of
MatLab-Optimization Toolbox to EC students

20

Número de licenças de MatLab-Partial Differencial Equation comuns aos estudantes da EC / Common number of licenses of
MatLab-Partial Differencial Equation to EC students 20

Número de licenças de MatLab-Signal Processing comuns aos estudantes da EC / Common number of licenses of MatLab-
Signal Processing to EC students

20

Número de licenças de MatLab-Statistics comuns aos estudantes da EC / Common number of licenses of MatLab-Statistics
to EC students

20

Número de licenças de MatLab-Wavelet comuns aos estudantes da EC / Common number of licenses of MatLab-Wavelet to
EC students 20

Número de licenças de campus de SPSS comuns aos estudantes da UM / Common number of campus licenses of SPSS to
UM students

1

Postos de trabalho (equipamentos comuns aos estudantes do DMat-UA) / Personal computers (common equipment to
DMat-UA students)

36

Projectores multimédia (equipamentos comuns aos estudantes do DMat-UA) / Multimedia projectors (common equipment to
DMat-UA students) 19

Número de licenças de Maple comuns aos estudantes do DMat-UA / Common number of licenses of Maple to DMat-UA
students

100

Número de licenças de MATLAB comuns aos estudantes do DMat-UA / Common number of licenses of MATLAB to DMat-UA
students

100

Número de licenças de MatLab-Symbolic comuns aos estudantes do DMat-UA / Common number of licenses of MatLab-
Symbolic to DMat-UA students 50

Número de licenças de MatLab-Optimization Toolbox comuns aos estudantes do DMat-UA / Common number of licenses of
MatLab-Optimization Toolbox to DMat-UA students

10

Número de licenças de MsCA_Produto Primario comuns aos estudantes do DMat-UA / Common number of licenses of
MsCA_Produto Primario to DMat-UA students

79

Número de licenças de Windows Server Standard AllLang Lic/SA Pack MVL comuns aos estudantes do DMat-UA / Common
number of licenses of Windows Server Standard AllLang Lic/SA Pack MVL to DMat-UA students 2

Número de licenças de SQL Svr Standard Edtn Win 32 All Lng Lic/SA Pack MVL 1 Processor License comuns aos
estudantes do DMat-UA / Common number of licenses of SQL Svr Standard Edtn Win 32 All Lng Lic/SA Pack MVL 1
Processor License to DMat-UA students

1

Número de licenças de Microsoft® Visual Studio ® Professional 2008 Sngl Academic OPEN No Level comuns aos
estudantes do DMat-UA / Common number of licenses of Microsoft® Visual Studio ® Professional 2008 Sngl Academic
OPEN No Level to DMat-UA students

5

Número de licenças de Pcounter comuns aos estudantes do DMat-UA / Common number of licenses of Pcounter to DMat-UA
students

20

Número de licenças de SPSS comuns aos estudantes do DMat-UA / Common number of licenses of SPSS to DMat-UA
students

100
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3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Não existem parcerias internacionais neste momento.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
No international partnerships are involved for the moment.

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
Foi realizado um consórcio entre o PDMA UM-UA e o PDMA UP-BI no contexto do Programa Doutoral da FCT com
uma partilha das unidades curriculares, a fim de alargar a oferta curricular mas também de realizar orientações e
co-orientações envolvendo docentes destas quatro universidades do Norte do Portugal.

3.2.2 Collaboration with other study programmes of the same or other institutions of the national higher education
system.

A consortium between the PDMA UA-UM and the PDMA UP-BI was created in the context of the Doctoral
Programme of FCT. The main goals are to propose a wider curricular offer and to conduct supervision and
co-supervision involving teachers of these four public universities of Northern Portugal.

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
O PDMA UM-UA está envolvido numa parceria forte com duas outras universidades do Norte de Portugal, a
Universidade do Porto e a Universidade da Beira Interior. Além disso, na atual candidatura a financiamento das
Unidades de I&D, o Centro de Matemática da Universidade do Minho (CMAT) incorporou membros do Centro de
Matemática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (CM-UTAD), tendo este último sido extinto. Com esta
união, pretende-se também fortalecer a oferta científica e aumentar o número de docentes em condições de realizar
orientações.
O procedimento principal de cooperação inter-institucional consiste em continuar o desenvolvimento de uma rede
entre as principais universidade do Norte e alargar esta rede a universidades da Galiza, tais como a Universidade
de Santiago de Compostela.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study programme.
The PDMA UM-UA is involved in a strong partnership with two other public universities in the North of Portugal, the
University of Porto and the University of Beira Interior. Furthermore, in the current application for funding of R&D
Units, the Centre of Mathematics of the University of Minho (CMAT) has incorporated members from the Centre of
Mathematics of the University of Trás-os-Montes e Alto Douro (CM-UTAD), the latter having been extinguished.
From this union, we intend to strengthen the number of researchers which satisfy the conditions to belong to the
programme, as teachers or supervisors.
The main procedure of inter-institutional cooperation is to go ahead with the development of a network between the
main public universities in the North and to extend this network to the Galician universities, such as the University
of Santiago de Compostela.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
A formação do PDMA prepara os estudantes de doutoramento para a profissão de docente ou investigador no
ensino superior em universidades ou em laboratórios, nacionais ou internacionais.

3.2.4 Relationship of the study programme with business network and the public sector.
The programme PDMA aims to prepare doctoral students as teacher or researcher for the high-level educational
system in national or international universities or laboratories.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Uwe Kähler

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Uwe Kähler
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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 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 - Delfim Fernando Marado Torres

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Delfim Fernando Marado Torres

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 Filipe Ribeiro Pinto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Filipe Ribeiro Pinto

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 - Dirk Hofmann
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Dirk Hofmann

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 - Alfonso Garcia-Parrado

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alfonso Garcia-Parrado

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 - Maria Conceição Soares Serra

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Conceição Soares Serra

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:
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Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Agostinho Miguel Mendes Agra

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Agostinho Miguel Mendes Agra

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 - Maria Cristina Saraiva Requejo Agra

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Cristina Saraiva Requejo Agra

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 - Inês Pereira Silva Cunha Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Inês Pereira Silva Cunha Sousa

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
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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 Miranda Mourão Patrício

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Pedro Miranda Mourão Patrício

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 - Domingos Moreira Cardoso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Domingos Moreira Cardoso

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 - Thomas Walter Kahl

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Thomas Walter Kahl

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 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 - Manuel González Scotto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel González Scotto

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 - Paula Cristina Roque da Silva Rama

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Cristina Roque da Silva Rama

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 - Filipe Artur Pacheco Neves Carteado Mena

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Filipe Artur Pacheco Neves Carteado Mena

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):
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<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 - Isabel Maria Simões Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Simões Pereira

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 Manuel Silva Ralha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Manuel Silva Ralha

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 - Raquel Menezes Mota Leite

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Raquel Menezes Mota Leite

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 Jacinta Pereira Costa Soares

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Jacinta Pereira Costa Soares

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 - Paula Cristina Supardo Machado Marques Cerejeiras

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paula Cristina Supardo Machado Marques Cerejeiras

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 - Eugénio Alexandre Miguel Rocha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eugénio Alexandre Miguel Rocha

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 - Arminda Manuela Andrade Pereira Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Arminda Manuela Andrade Pereira 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 - Susana Margarida Ferreira Sá Faria

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Susana Margarida Ferreira Sá Faria

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

ACEF/1314/13612 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=330d...

19 de 64 25-11-2013 09:14



4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Natália da Costa Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Natália da Costa Martins

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 - Ricardo Miguel Moreira de Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ricardo Miguel Moreira de Almeida

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 - Maria Teresa Torres Monteiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Torres Monteiro

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:
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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 - Alberto Adrego Pinto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Alberto Adrego Pinto

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada em
A1):

Universidade do Porto

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Faculdade de Ciências

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 - Agnieszka Malinowska

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Agnieszka Malinowska

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 - Lisa Maria de Freitas Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Lisa Maria de Freitas Santos

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 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 - Stéphane Louis Clain

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Stéphane Louis Clain

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 convidado 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 - Jianqing Chen

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jianqing Chen

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

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name Grau /
Degree

Área científica / Scientific
Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information
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Uwe Kähler 100
Ficha em
preenchimento

Delfim Fernando Marado Torres 100
Ficha em
preenchimento

Luís Filipe Ribeiro Pinto 100 Ficha em
preenchimento

Dirk Hofmann 100
Ficha em
preenchimento

Alfonso Garcia-Parrado 100
Ficha em
preenchimento

Maria Conceição Soares Serra 100 Ficha em
preenchimento

Agostinho Miguel Mendes Agra 100
Ficha em
preenchimento

Maria Cristina Saraiva Requejo Agra 100
Ficha em
preenchimento

Inês Pereira Silva Cunha Sousa 100 Ficha em
preenchimento

José Pedro Miranda Mourão Patrício 100
Ficha em
preenchimento

Domingos Moreira Cardoso Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Thomas Walter Kahl 100
Ficha em
preenchimento

Manuel González Scotto 100
Ficha em
preenchimento

Paula Cristina Roque da Silva Rama 100 Ficha em
preenchimento

Filipe Artur Pacheco Neves Carteado
Mena

100
Ficha em
preenchimento

Isabel Maria Simões Pereira 100
Ficha em
preenchimento

Rui Manuel Silva Ralha 100 Ficha em
preenchimento

Raquel Menezes Mota Leite 100
Ficha em
preenchimento

Ana Jacinta Pereira Costa Soares 100
Ficha em
preenchimento

Paula Cristina Supardo Machado
Marques Cerejeiras

100 Ficha em
preenchimento

Eugénio Alexandre Miguel Rocha Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Arminda Manuela Andrade Pereira
Gonçalves

100 Ficha em
preenchimento

Susana Margarida Ferreira Sá Faria 100
Ficha em
preenchimento

Natália da Costa Martins Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Ricardo Miguel Moreira de Almeida 100
Ficha em
preenchimento

Maria Teresa Torres Monteiro 100
Ficha em
preenchimento

Alberto Adrego Pinto 100 Ficha em
preenchimento

Agnieszka Malinowska 100
Ficha em
preenchimento

Lisa Maria de Freitas Santos 100
Ficha em
preenchimento

Stéphane Louis Clain Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Jianqing Chen Doutor Fundamental Mathematics 100 Ficha submetida

   3100  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos
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4.1.3.1.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição
31

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição (campo de preenchimento
automático, calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

4.1.3.2.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período
superior a três anos

29

4.1.3.2.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um
período superior a três anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

4.1.3.3.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor
100

4.1.3.3.b Percentagem de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor (campo de
preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
31

4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um
ano (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)
<sem resposta>

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) (campo
de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

<sem resposta>

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

- critérios de exigência para integração no corpo docente do programa doutoral;
- o docente desenvolve uma atividade científica importante: publicações de artigos, participação em congressos e
seminários, liderança de projetos, participação em júris;
- os docentes são sujeitos a avaliação institucional em cada triénio, segundo as regras determinadas pelos
regulamentos de avaliação de desempenho dos docentes das universidades do Minho e de Aveiro.

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
- rigorous criteria for inclusion into the faculty of the doctoral programme;
- teachers have to develop important scientific activities such as articles published in the mathematical domain,
participation in conferences and seminars, projects leadership, participation in juries;
- teachers are subject to institutional evaluation every three years, according to the rules determined by the
regulation of the evaluation of the performance of teachers of the universities of Minho and Aveiro.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
<sem resposta>

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.
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A Universidade dispõe de serviços centrais, com intervenção transversal a todas as UOEI:
- Serviços Académicos (gestão administrativa dos processos escolares dos alunos): 2 dirigentes, 8 técnicos
superiores, 24 assist. técnicos, 3 téc. de informática e 1 assist. operacional;
Serviços de Relações Internacionais (coordenação das atividades de internacionalização do ensino): têm 1
dirigente, 4 téc. superiores;
- Gabinete de Apoio ao Ensino (apoio aos projetos de ensino): 1 dirigente, 4 téc. superiores, 3 especialistas de
informática, 2 téc. de informática, 3 assist. técnicos e 14 assist. operacionais;
- Gabinete para a Inclusão (apoio a estudantes necessidades especiais): têm 1 téc. superior e 2 assist. técnicos;
Serviços de Documentação (unidades funcionais de biblioteconomia; informação bibliográfica e bibliotecas
académicas): 2 dirigentes; 8 téc. superiores, 21 assist. técnicos, 1 téc. de informática, 1 assist. operacional.

Todos os trabalhadores estão em dedicação exclusiva.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme.
The University provides central services, with intervention across all UOEI:
- Academic Services (administrative management processes of students' school): 2 managers, 8 senior technicians,
24 technical Assists, 3 technical computer and 1 operational assist.;
- Services for International Relations (coordenation of activities of internationalization of education) 1 manager and
4
senior technicians;
- Office of Teaching Support (support for educational projects): 1 manager, 4 senior technicians, 3 computer
experts,
2 computer tecnicians, 3 assist. technicians and 14 operational assist.;
- Office for Inclusion: 1 senior technician and 2 technical assist.;
Documentation Services: 2 managers, 8 senior technicians, 21 assist. technical, 1 technical computer and 1 assist.
Operational.

All workers are in exclusive dedication.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.
- Serviços Académicos: 1 mestre, 16 licenciados, 14 trabalhadores com 12º ano, 3 com 11º, 4 com o 9º ano;
- Serviços de Relações Internacionais: 2 mestres, 3 licenciados;
- Gabinete de Apoio ao Ensino: 9 licenciados, 2 com 12º ano, 2 com 11º, 4 com o 9º, 3 com 6º e 7 com o 4º ano;
- Gabinete para Inclusão: 1 mestre, 1 licenciado e 1 com o 12º ano;
- Serviços de Documentação: 2 mestres, 10 licenciados, 14 com o 12º ano, 6 com 11º ano, 1 com o 9º ano.

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme.
- Academic Services: 1 master degree, 16 graduates, 14 workers with 12 th year, 3 workers with 11th year and 4 with
9th year;
- Services for International Relations: 2 master degree, 3 graduates;
- Office of Teaching Support: 9 graduates, 2 with a 12th year, 2 with 11th year, 4 with 9th year, 3 with 6th year and 7
with the 4th year;
- Office for Inclusion: 1 master degree, 1 graduate and 1 with the 12th year;
- Documentation Services: 2 masters, 10 graduates, 14 with 12th year, 6 with 11th year and 1 with the 9th year.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
O pessoal não docente é avaliado de acordo com o disposto no Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da
Administração Pública, disposto na Lei n.º 66/B-2007, de 28 de dezembro, publicada no Diário da República n.º 250
,
II Série.

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.
The non-teaching staff is evaluated in accordance with the provisions of the Integrated Performance Assessment of
Public Administration, included in Law No. 66/B-2207 of December 28, published in the Diário da República No. 250,
Series II.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
- O Contrato de Trabalho em Funções Públicas a Termo Resolutivo;
- Classificação Económica das Receitas e Despesas Públicas;
- Auditoria Financeira Cadastro e Inventário dos Bens do Estado (CIBE);
- Contabilidade Analítica;
- Preparação, Elaboração e Execução do Orçamento nos serviços Públicos Gestão Financeira;
- Comunicação e Atendimento ao Público -1ª e 2ª edições;
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- Gestão do Tempo e Organização do Posto de Trabalho - 1ª e 2ª edições;
- Office Excel - Nível Avançado- 2ª edição;
- Office Word Avançado;
- Outlook – Nível Inicial;
- Formação em SPSS – Análise de dados;
- CISCO- ICND1 Curso 2 - CCNA Discovery Networking at a Small to Medium Business;
- ISP Autocad 2D, nível inicial;
- 10262A - Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010 - Desenvolvimento de Aplicações
para a WEB;
- M2823B: Implementing and Adm. Security in MS Windows Server Network - versão 2008 Gestão da Qualidade na
Administração Pública.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.
- The Employment Contract in Public Functions Resolute Term;
- Economic Classification of Revenue and Public Expenditure
- Financial Audit Registration and Inventory of the State Assets (CIBE);
- Cost Accounting;
- Preparation, Elaboration and Budget Execution in Public Financial Management Services;
-Communication and Public Service-1st and 2nd editions;
- Time Management and Organization of the Work Station - 1st and 2nd editions;
- Office Excel - Advanced Level, 2nd edition;
- Advanced Office Word;
- Outlook - Initial Level;
- SPSS Training - Data Analysis;
- CISCO-ICND1 Course 2 - CCNA Discovery Networking at a Small to Medium Business;
- ISP Autocad 2D, initial level;
- 10262A - Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010 - Applications Development for
WEB;
- M2823B: Implementing and Adm. Security in MS Windows Network Server - 2008 version Quality Management in
Public Administration.

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, idade, região de
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 38

Feminino / Female 62

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 0

24-27 anos / 24-27 years 43

28 e mais anos / 28 years and more 57

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

ACEF/1314/13612 — Guião para a auto-avaliação http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=330d...

26 de 64 25-11-2013 09:14



5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 30

Centro / Centre 17

Lisboa / Lisbon 5

Alentejo / Alentejo 0

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 0

Estrageiro / Foreign 48

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – parents'
education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 83

Secundário / Secondary 17

Básico 3 / Basic 3 0

Básico 2 / Basic 2 0

Básico 1 / Basic 1 0

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin –
parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 74

Desempregados / Unemployed 9

Reformados / Retired 14

Outros / Others 3

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

Doutoramento 4

Doutoramento 5

Doutoramento 6

Doutoramento 4

 19

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 cycle demand

2011/12 2012/13 2013/14

N.º de vagas / No. of vacancies 15 15 0

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 8 6 0

N.º colocados / No. enrolled students 3 1 0

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 3 1 0
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Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 10 10 10

Nota média de entrada / Average entrance mark 13 0 0

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes.
O Gabinete para a Inclusão (GPI) procura promover a igualdade de oportunidades para estudantes com deficiência,
existindo um Regime Especial de Frequência com múltiplas medidas de apoio. Entre outras atividades, o GPI
disponibiliza diversos recursos, realiza iniciativas de informação e sensibilização e propõe práticas de
acessibilidade.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
The Office for Inclusion (GPI) envisages the promotion of equal opportunities for disabled students, through the
Special Frequency Regulations, which entail multiple measures of support. Among other activities, GPI provides
several resources, develops initiatives for improved awareness and demystification of this topic and proposes
accessibility practices.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
A Universidade organiza todos os anos um Programa de Acolhimento aos novos estudantes, que envolve toda a
academia. Cada UOEI organiza, também, uma sessão de acolhimento dos estudantes pertencentes aos cursos
dessa UOEI. São ainda desenvolvidas várias ações pela Associação Académica que visam uma melhor integração
dos novos estudantes.
Os Serviços de Ação Social realizam uma promoção ativa do desporto, oferecendo cerca de 60 modalidades nas
suas instalações desportivas; organizam e apoiam eventos com caráter cultural; promovem acordos com diversas
entidades no sentido de prestar melhores condições de apoio aos estudantes; desenvolvem apoios à alimentação
que se concretizam numa rede de unidades alimentares distribuída por Braga e Guimarães; disponibilizam
alojamento nas diversas residências existentes e prestam serviços de saúde, que incluem consultas médicas,
serviços de enfermagem e apoio psicológico.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The University organizes every year a hosting programme Programa de Acolhimento for new students, which
involves the entire academy. Each UOEI organizes also a welcome session for students belonging to its
undergraduate programmes. Furthermore, several activities are developed by the Academic Union aimed for
welcoming its new students. The Social Services promote sport activities, offering about 60 modalities in their
sports facilities; they organize and support events with cultural character; they promote agreements with various
entities to provide better support to students, such as the existence of an adequate transport network; they support
a feeding network; they offer accommodation in various existing homes and provide health services, including
medical, nursing and psychological support.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
O Portal Alumni inclui uma funcionalidade de Bolsa de Emprego, que permite a candidatura a ofertas de emprego
colocadas por entidades empregadoras, independentemente de estas estarem ou não registadas no portal. No
caso de empresas registadas, o processo de candidatura é eletrónico, permitindo a interação direta entre o
candidato e a empresa. Disponibiliza ainda uma ferramenta para depósito e gestão de CVs de alunos e graduados.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
The Alumni Portal includes a Job Bank, which allows access to job vacancies posted by employers, whether or not
they are registered on the portal. In the case of registered companies, the application process is electronic,
allowing direct interaction between the candidate and the company. It also provides a tool for storage and
management of CVs of students and graduates.

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.

Como já foi referido, estes inquéritos não são preenchidos pelos estudantes do PDMA, uma vez que o reduzido
numerus clausus do curso não garante a confidencialidade do processo.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
As already stated, such inquiries are not filled by the students of PDMA, since the low numerus clausus of the
programme does not guarantee the confidentiality of the process.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
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Todos os estudantes da PDMA podem participar em experiências de mobilidade. Estas podem ser concretizadas
através de um período de estudos, um estágio curricular ou um estágio profissionalizante, numa instituição
parceira no âmbito de projetos europeus de cooperação e mobilidade, ou no âmbito do conjunto alargado de redes
e grupos de cooperação internacional nos quais o PDMA participa ativamente com universidades de todos os
continentes. Os estudos realizados numa das instituições parceiras têm pleno reconhecimento académico nas
Universidades de Aveiro e do Minho, no âmbito do Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS).

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
All the students of the PDMA can participate in mobility experiences. These can take the form of a period of studies,
a curricular placement or a professional internship, in a partner institution on a European cooperation and mobility
project, or in the context of the wide range of international networks and cooperative groups in which the university
actively participates in all continents.
Studies carried out in a partner institution are awarded full academic recognition in the Aveiro and Minho
Universities, under the European Credit Transfer System (ECTS).

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.

Este curso pretende formar doutorados que:
- sejam capazes de uma compreensão sistemática da matemática e da sua área de especialização em particular;
- demonstrem competências matemáticas e conhecimentos relativos aos métodos de investigação na sua
especialidade;
- sejam capazes de conceber, projetar, adaptar e realizar investigação em matemática, respeitando as exigências
imposta pelos padrões de qualidade e integridade académicas;
- tenham realizado um conjunto significativo de trabalhos de investigação original que tenha contribuído para o
alargamento das fronteiras do conhecimento em matemática e que seja merecedor de ser publicado em revistas de
circulação nacional ou internacional com sistema de arbitragem;
- sejam capazes de analisar criticamente, avaliar e sintetizar ideias novas e complexas dentro da matemática, em
particular na sua especialidade;
- sejam capazes de comunicar com os seus pares, a comunidade académica e a sociedade em geral sobre a sua
área de investigação.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment.

This course aims to train PhD students to:
- be capable of a systematic understanding of mathematics and their particular areas of specialization ;
- demonstrate mathematical skills and knowledge related to research methods in their specialty;
- be able to conceive, design, adapt and perform research in mathematics, respecting the requirements imposed by
the standards of academic quality and integrity;
- have done a significant amount of original research work that has contributed to extend the frontiers of knowledge
in mathematics and is worthy of being published in national and international journals with referee;
- be able to critically analyze, evaluate and integrate new and complex ideas within mathematics, particularly in their
specialty ;
- be able to communicate with their peers, the academic community and society about their areas of research.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
O Decreto-Lei n.º 42/2005, que surge na sequência do Processo de Bolonha, institui os princípios reguladores dos
instrumentos para a criação do espaço europeu de ensino superior. Neste contexto e dando cumprimento à Lei n.º
49/2005, que altera a Lei de Bases do Sistema Educativo, o Programa Doutoral em Matemática e Aplicações foi
criado como um curso de 3º ciclo, continuação natural de cursos de 2º ciclo, na área de matemática ou áreas afins.
O PDMA está organizado de acordo com o modelo europeu de ensino resultante do Processo de Bolonha. Este
ciclo de estudos, com uma duração normal de 8 semestres, tem um 1º ano curricular baseado na aquisição de
competências e está organizado em unidades curriculares quantificáveis de acordo com o sistema europeu de
créditos curriculares (ECTS) sendo necessária a realização de 60 ECTS para a conclusão da parte curricular do
grau. Os três anos restantes correspondem a 180 ECTS e são dedicados a trabalho de investigação, do qual
resultam publicações e a preparação de uma tese escrita, sujeita a defesa oral perante um júri. O modelo adotado
para estes três anos obedece também aos princípios do Processo de Bolonha.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.
The law No. 42/2005, which follows on from the Bologna Process, establishes the principles governing instruments
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for creation of the European area of higher education. In this context and in fulfillment with Law No. 49/2005
amending the law on Education, the Doctoral Programme in Mathematics and Applications was created as a 3rd
cycle, a natural extension of 2nd cycles in Mathematics or related areas. PDMA is organized according to the
European model of education resulting from the Bologna Process. This programme, with a normal duration of 8
semesters, has a 1st year based on the acquisition of skills that is organized with quantifiable courses according to
the European system of curriculum credits (ECTS) being necessary the completion of 60 ECTS to complete the
curricular part.The remaining three years are dedicated to research work, from which it results publications and the
preparation of a written thesis, subjet to an oral defense before a jury. The adopted model also obeys to the
principles of The Bologna Process.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho.
A flexibilidade da estrutura do segundo semestre curricular permite uma adaptação anual dos conteúdos
científicos em função da orientação cientifica de cada estudante.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.
The structural flexibility of the second curricular semester enable an annual updating of the scientific subjects in
relation with the scientific orientation of the students.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
Os estudantes:
- participam nos seminários dos centros de investigação envolvidos e são convidados a realizar palestras;
- participam em eventos científicos, congressos (participação ou organização) e são encorajados a apresentar os
seus trabalhos;
- produzem artigos científicos baseados no trabalho da sua tese;
- são integrados em projetos científicos financiados, nacionais ou internacionais.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.
Students:
- participate to the seminars of the mathematical centers and will present talks;
- are involved in scientific events as workshop or congress (participation or organization) and are encouraged to
present their works .
- produce and publish scientific papers in international peer-review journals.
- integrate scientific projects, with national or international funding.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - D1 - Tópicos de Matemática Pura

6.2.1.1. Unidade curricular:
D1 - Tópicos de Matemática Pura

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Uwe Kahler

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Alfonso Garcia-Parrado

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo deste unidade curricular é familiarizar o aluno com tópicos avançados e actuais da Matemática Pura.
Dá-se principalmente ênfase à capacidade, por parte do aluno, em ligar conceitos abstractos de diferentes áreas de
Matemática e a habilidade em aplicá-los em novas situações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objective of the curricular unit is to familiarize the student with advanced and actual topics of pure
Mathematics. Particular attention is paid to the capacity of the student to combine abstract concepts in different
areas of Mathematics and to apply them in new situations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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Cálculo Umbral: definição de álgebra Umbral via dualidade sobre a álgebra de polinómios, função geradora.
Análise Harmónica: álgebra de Heisenberg, espaço de fase, operadores de criação e de anihilação, representação
de Schrödinger. Análise de Clifford:realização da álgebra de endomorfismos via a álgebra de Clifford com signatura
(n,n), construção de operador de Dirac, construção da Super-Lie álgebra osp(1|2), redução a álgebra de
Heisenberg, ligação com cálc. Umbral e análise de espaço de fase, formas dif. e fórmulas integrais, construção de
harmónicas e monogénicas esféricas
Álgebra tensorial em e.v. limeares:vectores e co-vetores, o tensor produto, notação abstrata de índices, formas
multilineares alternadas, e.v. com produto escalar: forma volume e dual de Hodge. Variedades
diferenciáveis:espaço tangente e co-tangente, push-forward e pull-back,campos vectoriais e 1-formas, variedades
pseudo-Riemannianas, Formas dif.: derivada exterior, complexo de de Rham, formas de integração

6.2.1.5. Syllabus:
Umbral calculus: def. of umbral algebra via duality over the algebra of polynomials,generating function. Harmonic
analysis: Heisenberg algebra, raising and lowering operators, Schroedinger representation. Clifford analysis:
realization of algebra of endomorphisms as Clifford algebra with signature (n,n), construction of Dirac operator,
construction of Super-Lie álgebra osp(1|2), reduction to Heisenberg algebra, link with Umbral calculus and
phase-space analysis, differential forms and integral formulae, construction of spherical harmonics and
monogenics.
Tensor algebra on linear vector spaces: vectors and co-vectors, tensors, the tensor product, abstract index notation
, alternating multilinear maps, v. s. with a scalar product: volume form and Hodge dual. Difffffffferentiable manifolds:

tangent and co-tangent space, push-forward and pull-back, vector fields and 1-forms, pseudo-Riemannian
manifolds, tensor bundles. Diff. forms: exterior derivative, de Rham complex, integration of forms.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A estruturação dos conteúdos foi realizada considerando a adequação dos mesmos aos objectivos da unidade
curricular, tendo em vista a necessidade de facultar aos alunos uma visão contemporânea sobre a Matemática e as
diversas aplicações.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The content was chosen taking into account their appropriateness for the objectives of the course, considering the
need to provide the students with a contemporary vision of algebra and its diverse applications.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas e apoio tutorial.
Exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes of theoretical-practical nature. Tutorial support is provided.
Final Exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O ensino recorre a uma metodologia que engloba uma vertente de exposição dos conteúdos teóricos,
complementados com exercícios de aplicação da teoria aprendida a exemplos específicos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology encompasses the display of theoretical contents, supplemented by exercises where the
acquired knowledge can be applied to specific examples.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
G.B. Folland, Harmonic analysis on phase space, Princeton University Press, 1989.
S. Roman, Umbral calculus, Academic Press, 1984.
M. Taylor, Noncommutative Harmonic Analysis, AMS, 1986.
S. Morita.,Geometry of Differential Forms, American Mathematical Society, Providence, 2001.
M. Nakahara, Geometry, Topology and Physics IOP Publishing Ltd., Bristol, 1990.
T. Frankel,The Geometry of Physics Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
M. Spivak, A comprehensive introduction to Differential Geometry, vols. 1-2. Publish or Perish Inc., Houston, 1999.
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Mapa IX - D2 - Tópicos de Matemática Aplicada

6.2.1.1. Unidade curricular:
D2 - Tópicos de Matemática Aplicada

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Delfim Fernando Marado Torres - (module OSC - Optimization, Systems and Control, 21h)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Dirk Hoffman (module LC - Logic and Computation - 12h)
Maria Conceição Soares Serra (module EP - Statistics and Probability - 12h)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
D2 is a broad band mandatory course. Lecturers do not assume that the students are experts in their areas. The
goals are to learn about some fundamental questions and techniques in Optimization, Systems and Control;
Statistics and Probability; and Logic and Computation.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The learning outcomes of the curricular unit D2 - Topics of Applied Mathematics - encompasses the areas of
Statistics and Probability (EP), Logic and Computer Science (LC) and Optimization, Systems and Control (OSC).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo de Otimização, Sistemas e Controle: formulação matemática dos problemas; exemplos de motivação,
condições necessárias de otimalidade; resultados de existência; unicidade e regularidade; exemplos de Biologia;
uso de ferramentas computacionais e solvers recentes.
Módulo de Estatística e Probabilidade: espaços de medida e espaços de probabilidade, variáveis aleatórias e
independência; integração e esperança de variáveis aleatórias; convergência fraca e teoremas do limite central;
esperança condicional e martigales.
Módulo de Lógica e Computação: lambda-termos; beta-redução; Teorema de Church-Rosser, programação com
lambda-cálculo, dedução natural; álgebras de Heyting ; semântica de Kripke; tipos à la Church à la Curry;
normalização; o isomorfismo de Curry-Howard.

6.2.1.5. Syllabus:
Module of Optimization, Systems and Control: mathematical formulation of the problems; examples of motivation;
necessary optimality conditions; existence results; uniqueness and regularity;examples from Biology; the use of
computational tools and recent solvers.
Module of Statistics and Probability: measure spaces and probability spaces; random variables and independence;
integration and expectation of random variables; weak convergence and central limit theorems; conditional
expectation and martigalas.
Module of Logic and Computation: lambda-terms; beta-reduction; Theorem of Church-Rosser; programming with
lambda-calculus; natural deduction; Heyting algebras; semantics of Kripke; simply typed $\lambda$-calculus à la
Church and à la Curry; normalization; the Curry-Howard isomorphism.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Módulo de Otimização, Sistemas e Controle: a estruturação dos conteúdos foi realizada considerando a adequação
dos mesmos aos objectivos da unidade curricular.
Módulo de Estatística e Probabilidade: com este módulo pretende-se fornecer aos estudantes uma formação sólida
em Módulo de Estatística e Probabilidades e, em simultâneo, estimular a utilização de modelos probabilísticos para
a modelação de problemas com uma componente estocástica.
Nos conteúdos programáticos estão incluídos alguns dos conceitos cruciais que um aluno que deseje prosseguir
investigação nesta área deve conhecer e dominar.
Módulo de Lógica e Computação: a estruturação dos conteúdos foi realizada considerando a adequação dos
mesmos aos objectivos da unidade curricular, tendo em vista a necessidade de facultar aos alunos uma visão
global sobre as lógicas subjacentes a processos e sistemas computacionais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Module of Optimization, Systems and Control: the content was chosen considering their appropriateness with the
objectives of the course.
Module of Statistics and Probability: this module aims to provide students with a solid background in Statisticsand
Probability and, simultaneously, encourage the use of probabilistic models in the modeling of problems with a
stochastic componente.
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The syllabus includes some of the crucial concepts that a student, who wishes to pursue a research activity in this
field, should know and master.
Logic and Computation: the content was chosen considering their appropriateness with the objectives of the
course, considering the need to provide the students with a global vision of logics which underlie processes and
computational systems.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular tem a carga letiva de três horas por semana. O desempenho de cada aluno é classifcado com
um número entre 0 e 20, pelo grupo de professores que lecionam o curso. Esta classificação é obtido como a
média ponderada das notas atribuídos pelos docentes das áreas incluídas no curso, sendo os pesos proporcionais
aos tempos alocados para o ensino dessas áreas. As classificações parciais em cada área dentro da unidade
curricularo são da responsabilidade do professor.
O curso tem um coordenador (responsável), que assume a responsabilidade de comunicar as classificações finais
da unidade curricular à secretaria académica da Universidade onde os cursos acontecem.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course meet 3 hours a week. The performance of each student is marked, with a number between 0 and 20, by
the group of lecturers contributing to the course. This mark is obtained as a weighted mean of the marks atributed
by the lecturers of the areas included in the course, the weights being proportional to the times allocated to the
teaching of those areas. The partial marks to be atributed in each area within a course are the responsibility of the
corresponding lecturer alone.
The course has a coordinator (responsável), who takes the responsibility of communicating the final marks in the
course to the Academic Office of the University where the courses take place.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Módulo de Otimização, Sistemas e Controle: o ensino recorre a uma metodologia que engloba uma vertente de
exposição dos conteúdos teóricos, complementados com exercícios de aplicação da teoria aprendida a exemplos
específicos.
Módulo de Estatística e Probabilidade: nas aulas são expostos os conteúdos programáticos e, sempre que
possível, são acompanhados da descrição de exemplos de aplicação dos conceitos a adquirir. Com a apresentação
dos exemplos pretende-se desenvolver o raciocínio e a capacidade de aplicação dos conceitos matemáticos.
Adicionalmente é pedido aos alunos que efectuem, com a ajuda do professor, as demonstrações dos principais
resultados apresentados. Deste modo pretende-se estimular os alunos a desenvolverem um raciocínio que será
essencial numa eventual futura actividade de investigação na área de Estatística e Probabilidades.
Módulo de Lógica e Computação: o ensino recorre a uma metodologia que engloba uma vertente de exposição dos
conteúdos teóricos, complementados com exercícios de aplicação da teoria aprendida a exemplos específicos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Module of Optimization, Systems and Control:the teaching methodology encompasses the display of theoretical
contents, supplemented by exercises where the acquired knowledge can be applied to specific examples.
Module of Statistics and Probability: the classes are dedicated to the exposure of the course contents and,
whenever possible,
are accompanied by the description of examples where the concepts can be applied. The
presentation of examples aims to develop the reasoning and the ability to apply the mathematical concepts.
Module of Logic and Computation: the teaching methodology encompasses the display of theoretical contents,
supplemented by exercises where the acquired knowledge can be applied to specific examples.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
S. Lenhart and J. T. Workman, Optimal Control Applied to Biological Models, Chapman & Hall, CRC Press, Taylor &
Francis, 2007.

David Williams, Probability with Martingales, Cambridge University Press, 1991
Richard Durret, Probability: Theory and Examples, Duxbury Advanced Series, Third Edition, Thomson Brooks/Cole,
2005.

M.B. Sorensen, P. Urzyczyn, Lecture on the curry-howard isomorphism, Technical report, University of
Copenhagen, 1996.
J.-Y. Girard, Y. Lafont, and P. Taylor, Proofs and Types, volume 7 of Cambridge Tracts in Theoretical Computer
Science, Cambridge University Press, 1989.
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Mapa IX - Laboratórios de Investigação

6.2.1.1. Unidade curricular:
Laboratórios de Investigação

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Uwe Kahler

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
1) Agostinho Miguel Mendes Agra
2) Inês Pereira Silva Cunha Sousa
3) José Pedro Miranda Mourão Patrício
4) Luís Filipe Ribeiro Pinto
5) Uwe Kahler

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1) Desenvolver competências para realizar trabalho de investigação.
2) Desenvolver as capacidades do aluno para formular, modelar e resolver problemas recorrendo a ferramentas
computacionais na área da Estatística.
3) Pretende-se introduzir o aluno na teoria algébrica das inversas generalizadas. Estudar-se-ão, primeiro, tópicos
introdutórios ao tema, e posteriormente dar-se-ão alguns resultados recentes.
4)Contactar com alguns tópicos avançados da área da Lógica e Computação e aprofundar o estudo num dos temas
desta área; desenvolver capacidades de investigação autónoma, designadamente a nível de pesquisa e seleção de
bibliografia, compreensão e análise crítica dos recursos bibliográficos selecionados, síntese das ideias estudadas;
desenvolver capacidades de comunicação, escrita e oral, de investigação matemática.
5) O objective principal é a familiarização dos alunos com métodos e técnicas na investigação em Matemática.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1) Develop research skills.
2) Development of the students capacities to formulate, model and solve problems through the use of
computational tools in the scientific area of Statistics.
3) We intend to introduce the student to the algebraic theory of generalized inverses. Firstly, we shall study
introductory topics to the theme, and later some recent results will be covered.
4) To have contact with some advanced topics in the area of Logic and Computation, and study in further detail one
theme in this area; to develop capabilities for autonomous research, namely at the level of searching and selecting
appropriate bibliography, understanding and analyzing critically the selected bibliography, synthesizing the ideas
studied; to develop skills in written and oral communication of mathematical research.
5) The main objective is to familiarize students with methods and techniques for research in Mathematics.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1) Estudo de uma variante do problema de roteamento de veículos.
2) Introdução ao software estatístico R. Packages, libraries e funções em R, programação de funções.
Estatística descritiva e exploratória em R. Modelos estatísticos em R: regressão linear; regressão logística
3) Equações de Penrose. Existência e Construção de {1}-Inverses e de {1, 2}-Inversas. Fórmula explícita para A†.
A decomposição em valores singulares. Propriedades minimais da inversa de Moore-Penrose. Propriedades
espectrais da inversa de grupo e da inversa de Drazin.
Estudo de trabalhos recentes sobre invertibilidade generalizada.
4) Não há conteúdos definidos para esta unidade curricular. Estes variam em cada ano, em função do background
eassuntos de interesse dos alunos na área da Lógica e Computação.
5) Sinais monogénicos – ligação entre as transformadas de Riesz e a transformada clássica de Radon,
generalização para o caso da transformada de Radon circular, aplicações a detecção de curvatura em imagens

6.2.1.5. Syllabus:
1) Study of a variant of a known routing problem.
2) Introduction to statistical software R. Packages, libraries and function in R. Coding functions using R language.
Descriptive and exploratory statistics in R. Statistical Models in R: linear regression; logistic regression
3) The Penrose Equations. Existence and Construction of {1}-Inverses and of {1, 2}-Inverses. Explicit formula for A†.
The Singular Value Decomposition. Minimal Properties of the Moore-Penrose inverse. Spectral Properties of the
group inverse and of the Drazin Inverse.
Study of recent research on generalized invertibility.
4) There are no rigid contents for this curricular unit. The contents are set up yearly, depending on the background,
and on the specific interests of students.
5) Monogenic signals – connection between Riesz transforms and classic Radon transform, generalization to the
case of the circular Radon transform, application to curvature detection in images.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1) Será dado ao aluno um problema que o obrigará a fazer uma revisão bibliográfica e adaptar as técnicas
utilizadas nesses problemas ao novo problema
2) O objetivo geral da unidade curricular é o de desenvolver nos alunos competências ao nível da utilização de
ferramentas computacionais para uma análise estatística de dados. Os conteúdos programáticos abordam o
software estatístico R, que permite a utilização de funções já pré definidas. Ainda, sendo esta uma linguagem
permite também escrever funções para qualquer modelo estatístico.
3) Os conteúdos programáticos especificam os objetivos da uc, já que permitem que o aluno adquira os
conhecimentos essenciais para entender alguns trabalhos recentes e de uma forma inicial possa executar algum
trabalho de investigação.
4) -
5) A estruturação dos conteúdos foi realizada considerando a sua adequação aos objetivos d auc, tendo em vista a
necessidade de facultar aos alunos uma visão contemporânea sobre a Matemática e aplicações.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1) The student will be given a problem that will require the study of references of related problems, and the study of
possible approaches to adapt known optimization techniques for those problems to the new one.
2) The main aim of the course is to develop skills in the students for the use of computational tools in statistical
data analysis. The syllabus addresses the statistical software R, which allows the use of pre-defined functions.
Moreover, being R a language it also allows you to write functions for any statistical model
3) The syllabus expands on the objectives of the course, as they allow the student to acquire the essential
knowledge to understand some recent work and allow to perform some initial research work.
4) -
5) The content was chosen taking into account their appropriateness for the objectives of the course, considering
the need to provide the students with a contemporary vision of algebra and its diverse applications.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1) Acompanhamento tutorial do trabalho do aluno e apresentação de trabalho com proposta de resolução para o
problema dado.
2) Aulas em laboratório computacional. Execução de um relatório sobre uma análise de dados. A base de dados
entregue aos alunos é real e contextualizada num problema. Os resultados do relatório devem ser obtidos
utilizando o software R e o código deve ser apresentado.
3) Aulas expositivas. A avaliação consiste no estudo de um artigo científico e apresentação oral.
4) Exposição, por parte do docente, de possíveis tópicos para os trabalhos de investigação individuais a
desenvolver na área da Lógica e Computação. Acompanhamento da evolução dos trabalhos :i) auxiliando na
definição dos temas e da bibliografia essencial; ii) auxiliando a superar dificuldades no estudo dos temas. A
avaliação é baseada no trabalho de investigação individual.
5) Os alunos recebem problemas de investigação e devem discutir e/ou apresentar as soluções ou as dificuldades
com o professor.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1)Tutorial supervision of the student who shall submit a proposal to solve a given problem
2) Classes in computer lab. Evaluation through a report on data analysis. The data set is given to students in a real
problem context. All results in the report should be obtained using R software and the code must be presented
3) Expository classes. The assessment consists of the study of a scientific paper and oral presentation
4) Initial presentation by the lecturer of potential topics in the area of Logic and Computation for the research
projects to be carried out by the students. Periodical meetings: i) to identify the themes of the research projects
and the essential bibliography; ii) to help students in the study of the bibliography. Assessment based on individual
research projects. The evaluations is based in the individual report and presentation
5) Students are given tasks with respect to research problems whose solutions or problems they present to and/or
discuss with the teacher

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

1) A colocação de um problema novo obrigará o aluno a realizar trabalho de investigação num ambiente
controlado.
2) As aulas são dadas em ambiente laboratorial, onde cada aluno tem o seu computador individual. Desta forma os
alunos podem utilizar o software estatístico resolvendo problemas com dados que vão sendo disponibilizados na
aula. Com a execução de um relatório no final do curso pretendemos que o aluno demonstre ter atingido os
objectivos pretendidos.
3) Pretende-se introduzir da forma mais célere e eficiente possível o aluno ao tema em estudo, para que este possa
estudar por si resultados recentes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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1) Placing a new problem will force the student to undertake research work in a controlled environment.
2) Classes are taught in a computational environment, where each student has his own computer. In this way
students can use the statistical software solving problems with data that will be made available in the class. With
the preparation of a report at the end of the course, we intend that students show to have achieved the main
objectives.
3) It is intended to introduce the quickest and most efficiently as possible the student to the subject under study, so
that he can study by himself recent results.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
1)
Paolo Toth, The vehicle routing problem, Daniele Vigo (Eds.), SIAM, 2001.
2)
Verzani, J., “Using R for Introductory Statistics”, Chapman & Hall/CRC, 2005.
Chambers, J.M., “Software for Data Analysis: Programming with R”, Springer, New York, 2008.
Longhow, L., “An introduction to R” (http://cran.r-project.org/other-docs.html).
3)
Adi Ben-Israel, Thomas N.E. Greville. Generalized Inverses:Theory and Applications. Second Edition. Springer,
2003.
Stephen L. Campbell, Carl D. Meyer. Generalized Inverses of Linear Transformations SIAM Classics in Applied
Mathematics, 2009
4) Não há bibliografia fixa para a unidade curricular. Esta dependerá do tema escolhido pelo aluno.
5)
M. Felsberg, G. Sommer, The monogenic signal, IEEE Transactions on Signal Processing 49 (2001), 3136-3144.
S. Helgason, Integral Geometry and Radon transforms, Springer, 2011.
V. Palamodov, Remarks on the general Funk transform and thermoacoustic tomography, Inverse Problems and
Imaging, 2010, 23-30.

Mapa IX - Sistemas Algébricos Gerais

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Algébricos Gerais

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Dirk Hofmann

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprofundar tópicos dados em disciplinas afins. Conduzir os alunos a uma familiarização com noções de álgebra
categorial.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Exploring topics which were presented in related disciplines. Through this process the students will become
gradually familiarized with notions of categorical algebra

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Monóides e mónadas. Adjunções. A construção de Eilenberg-Moore e de Kleisli. Limites e colimites em categorias
de álgebras. O functor de comparação. Condições para uma adjunção ser monádica. O critério de Beck e de
Duskin.

6.2.1.5. Syllabus:
Monoids and monads. Adjunctions. The Eilenberg-Moore and the Kleisli construction. Limits and Colimits in
categories of algebras. The comparision functor. Conditions for monadicity. Beck's and Duskin's criterions.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A estruturação dos conteúdos foi realizada considerando a adequação dos mesmos aos objetivos da unidade
curricular, tendo em vista a necessidade de facultar aos alunos uma visão contemporânea sobre a álgebra
categorial e as diversas aplicações.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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The content was chosen considering their appropriateness with the objectives of the course, considering the need
to provide the students with a contemporary vision of categorical algebra and its diverse applications.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas acompanhadas de exercícios para reforçar a compreensão dos conteúdos teóricos.
A avaliação dependerá do responsável pela unidade curricular em cada ano, e poderá ir desde a realização de um
único momento de avaliação até uma avaliação contínua.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures supported by exercises in order to strengthen the understanding of the material.
The evaluation method will be decided every year by the teacher in charge, and can vary from a unique exam till
continuous evaluation

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O ensino recorre a uma metodologia que engloba uma vertente de exposição dos conteúdos teóricos,
complementados com exercícios de aplicação da teoria aprendida a exemplos específicos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology encompasses the display of theoretical contents, supplemented by exercises where the
acquired knowledge can be applied to specific examples.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
1. J. MacDonald and M. Sobral, Aspects of monads, in: Categorical foundations, volume 97 of Encyclopedia Math.
Appl., pages 213--268, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2004.
2. S. MacLane, Categories for the working mathematician, Springer-Verlag, New York, ix+262 pages, graduate Texts
in Mathematics, Vol. 5, 1971.

Mapa IX - Teoria Algébrica dos Grafos

6.2.1.1. Unidade curricular:
Teoria Algébrica dos Grafos

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Domingos Moreira Cardoso

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Domínio das técnicas e instrumentos algébricos utilizados no estudo dos grafos, designadamente os valores e
vectores próprios associados às matrizes representativas de grafos, a partir dos quais se podem tirar conclusões
sobre a estrutura combinatória dos grafos e sobre os seus parâmetros invariantes (como são o caso do número de
clique, número de independência, número cromático, etc). Domínio de algumas técnicas de identificação de grafos
isomorfos, da extensão ao contexto combinatório dos grafos de espaços vectoriais (espaços das arestas ou dos
arcos) e da interpretação combinatória, neste contexto, do lema de Farkas (muito utilizado em optimização linear).
Domínio dos esquemas associativos e da sua relação com os grafos fortemente regulares.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Ability to deal with the algebraic techniques and tools usually used in the study of graphs, namely the eigenvalues
and eigenvectors of the matrices which usually represent graphs, from which we are able to obtain conclusions
about the combinatorial structure of the graphs and its parameter invariants (as it is the case of the clique number,
independence number, chromatic number, and so on). Ability to deal with some techniques for deciding if two
graphs are or not isomorphic, with extensions of vector spaces to the combinatorial context of graphs (the edge or
arc spaces) and with the combinatorial interpretation of Farkas’ lemma (a well known result from linear
optimization). Ability to deal with association schemes and its relation with strongly regular graphs.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Técnicas e resultados da teoria espectral dos grafos, com especial incidência nas relações entre os valores
próprios das matrizes de adjacência e laplaciana e certos parâmetros combinatórios dos grafos (número de clique,
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número cromático, etc). Existência de isomorfimos entre grafos. Espaços vectoriais associados a digrafos e suas
propriedades (lema de Farkas e relações entre circuitos e cocircuitos). Grafos fortemente regulares e esquemas
associativos.

6.2.1.5. Syllabus:
Techniques and results from algebraic graph theory, including relations between eigenvalues of adjacency and
Laplacian matrices and certain combinatorial parameters of graphs (clique number, chromatic number, etc). Graph
isomorphism. Vector spaces associated to digraphs and properties (Farkas lemma and relatiosn between circuits
and co-circuits). Strongly regular graphs and association schemes.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos permitem lidar com os fundamentos e técnicas da teoria espectral dos grafos, do
problema do isomorfismo entre grafos, dos espaços vectoriais associados a grafos e interpretação combinatória
de alguns resultados (como, por exemplo, do lema de Farkas) e dos esquemas associativos e suas relações com
os grafos fortemente regulares. Com base neste conhecimento, é possível iniciar a investigação nesta área que
muitos problemas em aberto.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The topics taught allow to deal with the foundations and techniques of spectral graph theory, graph isomorphism
problem, vector spaces associated to graphs and combinatorial interpretation of some results (as it is the case of
Farkas’ lemma) and associations schemes and its relation with strongly regular graphs. Based on this knowledge,
it is possible to start a research activity in this area which has many open problems.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica acompanhada de exemplos ilustrativos e resolução de exercícios.
Esta metodologia é seguida pela realização de um relatório sobre um tema relacionado e suportado por alguns
artigos científicos já publicados. Este relatório é avaliado depois do aluno responder a perguntas que lhe são
colocadas de modo a garantir que domina os resultados que apresenta no relatório.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretic presentations, applied examples and resolution of exercises. This methodology is followed by the
realization of a report about a related topic, based on some scientific papers already published. This report is
evaluated after the student has been questioned to guarantee that he/she understand the results presented in the
report.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino adoptadas permitem um contacto sistemático com problemas e o treino necessário
para se lidar com os conceitos e fundamentos teóricos dos tópicos em estudo. O modelo de avaliação adoptado
constitui um incentivo para a consulta de bibliografia, a compreensão de resultados publicados e a sua utilização
no contexto dos desafios propostos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The adopted teaching methods allow a systematic contact with problems and the necessary training for deal with
concepts and theoretical fundamentals of topics of this study. On the other hand, the evaluation model is an
incentive for reading scientific papers, to understand published results and the application of these results in the
context of the proposed challenges.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
1. R. A. Bailey, Association Schemes: Designed Experiments, Algebra and Combinatorics, Cambridge University
Press, Cambridge, 2004.
2. N. L Biggs, Algebraic Graph Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1963.
3. D. M. Cardoso, J. Szymanski e M. Rostami, Matemática a Discreta: combinatória, teoria dos grafos e algortimos,
Escolar Editora, Lisboa, 2009.
4. D. Cvetkovic, P. Rowlinson and S. Simic, An introduction to the Theory of Graph Spectra, Cambridge University
Press, Cambridge, 2010.
5. C. Godsil, G. Royle, Algebraic Graph Theory, Springer, New York, 2001.
6. V. Lint, R. M. Wilson, A course in Combinatorics, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

Mapa IX - Programação Linear Inteira

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Programação Linear Inteira

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Agostinho Miguel Mendes Agra

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o estudante adquira os conceitos básicos de programação inteira, seja capaz de formular
problemas reais em programação inteira, seja capaz de classificar o problema e seja capaz de selecionar e utilizar
o algoritmo de resolução mais adequado a cada problema.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student should acquire the basic integer programming concepts, he/she should be able classify and to
formulate real problems in integer programming, and to select and use the most appropriated algorithm for each
problem.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos básicos: formulação, relaxação (linear e lagrangeana), majorantes e minorantes. Complexidade.
Problemas de fácil resolução: propriedades e exemplos. Desigualdades válidas e separação. Algoritmos exactos:
branch and bound, branch and cut. Algoritmos heurísticos.

6.2.1.5. Syllabus:
Basic concepts: formulation, relaxation (linear and lagrangian), upper and lower bounds. Complexity. Polynomialy
solvable problems: properties and examples. Valid inequalities and separation. Exact algorithms: Branch and
Bound, Branch and Cut. Heuristic algorithms.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A unidade curricular está dividida em duas partes. Numa primeira parte são introduzidos os conceitos básicos, que
incluem a formulação de problemas em programação inteira e o estudo da sua complexidade. Numa segunda parte,
e de acordo com a complexidade de cada problema, são estudados os algoritmos de resolução mais adequados a
cada caso.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course is divided into two parts. In the first part the basic concepts are introduced, which include the
formulation of integer programming problems and the study of their complexity. In the second part, and according
to the complexity of each problem, the optimization algorithms are studied.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Será feita uma orientação tutorial do estudante ao qual é fornecida a bibliografia necessária para adquirir os
conceitos essenciais e desenvolver as suas competências. O aluno deverá realizar dois trabalhos, um com base
num problema polinomial e outro com base num problema NP-dificil. Os trabalhos devem incluir a formulação em
programação inteira, estudo do estado da arte, indicação dos algoritmos mais apropriados e resolução de
instâncias de cada problema.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
There will be a tutorial supervision of each student. The students will be given the appropriated bibliography to
acquire the essential concepts and develop their skills Students should submit two projects, one based on a
polynomial problem and the other based on a NP-hard problem. These projects should include a discussion of the
integer programming formulation, the study of the state of the art, discussion of the optimization algorithm and the
resolution of instances of each problem.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Os alunos terão acompanhamento regular, e realizarão dois trabalhos que cobrem todo o conteúdo programático, e
que simultaneamente testa a aquisição das competências pretendidas, nomeadamente, formulação, classificação e
resolução de problemas em programação inteira.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Students will have regular supervision, while working on two projects that cover the entire syllabus, and which also
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tests the acquisition of desired skills, including formulation, classification and solving integer programming
problems.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Nemhauser, G.L., Wolsey, L.A “Integer and Combinatorial Optimization”, Wiley, 1988.
Schrijver, A.”Theory of Linear and Integer Programming”, Wiley, 1986.
Wolsey, LA.”Integer Programming”, Wiley, 1998.

Mapa IX - Preparação de Projeto de Tese

6.2.1.1. Unidade curricular:
Preparação de Projeto de Tese

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Thomas Walter Kahl

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
1) Thomas Walter Kahl
2)Agostinho Miguel Mendes Agra

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1) Apreender conceitos relacionados com a categoria de Lusternik e Schnirelmann pela leitura de artigos de
investigação; definir categoria de Lusternik e Schnirelmann, categoria seccional e complexidade topológica;
explicar as relações entre os invariantes ligados à categoria de Lusternik e Schnirelmann; caraterizar os invariantes
ligados à categoria de Lusternik e Schnirelmann; compreender álgebras graduadas comutativas diferenciais e
modelos de Sullivan; definir invariantes do tipo de homotopia racional ligados à categoria de Lusternik e
Schnirelmann usando modelos de Sullivan; perceber resultados fundamentais sobre invariantes do tipo de
homotopia racional ligados à categoria de Lusternik e Schnirelmann
2) Formular problemas complexos que envolvam roteamento, escalonamento de pessoal, em programação inteira.
Conhecer o estado da arte em otimização de rotas de distribuição para problemas de transporte aéreo e identificar
as características específicas do problema da empresa TACV.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1) Autonomously learn concepts related to Lusternik-Schnirelmann category by reading research articles
Ability to define the category of Lusternik and Schnirelmann, the sectional category and topological complexity
Ablility to explain the relationship between the invariants related to Lusternik-Schnirelmann category
Ability to characterize the invariants related to Lusternik-Schnirelmann category.
Understand commutative differential graded algebras and models of Sullivan
Ability to define rational homotopy invariants related to Lusternik-Schnirelmann category using Sullivan models
Ability to state and undrstand fundamental results on rational homotopy invariants related to Lusternik-
Schnirelmann category
2) To formulate complex problems involving routing, scheduling using integer programming.techniques. Toknow
the state of the art in routing optimization for air transportation problems and identify the specific characteristics of
the real problem faced by the TACV company.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1)
Categoria de Lusternik e Schnirelmann de um espaço topológico.
Categoria seccional de uma fibração.
Complexidade topológica.
Fibrações de Ganea e joins.
Álgebras graduadas comutativas diferenciais e modelos de Sullivan.
Categoria de Lusternik e Schnirelmann racional.
Os invariantes Msecat e MTC.
Complexidade topológica racional.
2)
Problemas de roteamento, problemas de escalonamento de pessoal, técnicas de decomposição. Revisão da
literatura sobre optimização de rotas em problemas de transporte aéreo. Plano de tese.

6.2.1.5. Syllabus:
1)
Lusternik-Schnirelmann category of a topological space.
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Sectional category of a fibration.
Topological complexity.
Ganea fibrations and joins.
Commutative differential graded algebras and Sullivan models.
Rational Lusternik-Schnirelmann category.
The invariants Msecat and MTC.
Rational topological complexity.
2)
Routing and scheduling problems. Decomposition techniques. Review the literature of routing optimization
problems occurring in air transport. Thesis project.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
1) Os itens dos conteúdos programáticos correspondem aos conhecimentos previstos nos objectivos da uc. As
aptidões e competências correspondem ao domínio desses conteúdos.
2) Os conteúdos programáticos são os conteúdos específicos necessários à elaboração do plano de tese.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
1) The items of the syllabus correspond to the knowledge mentioned in the objectives of the CU. The skills and
competencies correspond to the domination of this content.
2) The syllabus is the specific content needed to produce the thesis plan.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1) As aulas de orientação tutorial destinam-se à apresentação do trabalho efetuado pelo estudante durante a
semana, ao esclarecimento de dúvidas e ao enquadramento pelo docente dos trabalhos a efetuar pelo estudante.
A avaliação é baseada num trabalho escrito e no grau de autonomia de estudo do estudante.
2) Será feita uma orientação tutorial do estudante ao qual serão indicadas referências bibliográficas necessárias
para elaborar o plano de tese. Para avaliação, o aluno deverá realizar um documento detalhado que servirá como
plano de tese.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1) The tutorial advisory classes are devoted to the presentation of the work done by the student during the week, to
the discussion of questions and to the orientation by the teacher of the work to be carried out by the student.
The assessment is based on a written work and the degree of autonomy of the student's study.
2) There will be a tutorial student supervision of the student who will be provided with references to prepare the
thesis plan. For evaluation the student must do a thesis project.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

1) A aprendizagem das matérias é feita de maneira autónoma através da leitura de artigos e livros. Nas aulas de
orientação tutorial, o docente esclarece dúvidas mas não leciona matérias novas. Esta metodologia e a
apresentação semanal pelo estudante do trabalho efetuado contribuem para o desenvolvimento de um processo de
aprendizagem autónoma eficiente, indispensável para a realização de atividades de investigação.
2) O aluno deverá elaborar um plano de tese, sendo essencialmente acompanhado na revisão bibliográfica e numa
formação nas áreas específicas da tese (formulação de problemas relacionados e estudo de técnicas de
decomposição).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
1) The material is to be learned autonomously by reading articles and books. In the tutorial advisory classes, the
teacher clarifies doubts but does not teach new material. This methodology and the weekly presentation of the
work done by the student contribute to the development of an efficient autonomous learning process, which is
essential for conducting research activities.
2) The student should prepare a thesis project, under supervision on the literature review and with a training in the
specific areas of the thesis (problems formulation and study of decomposition techniques).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
M. Farber, Topological Complexity of Motion Planning, Discrete Comput. Geom. 29 (2003), 211-221.
Y. Félix, S. Halperin, Rational LS category and its applications, Trans. Amer. Math. Soc. 273 (1982), 1-37.
L. Fernández Suárez, P. Ghienne, T. Kahl, L. Vandembroucq, Joins of DGA modules and sectional category,
Algebraic & Geometric Topology 6 (2006), 119-144.
B. Jessup, A. Murillo, P.-E. Parent, Rational Topological Complexity, preprint (2010).
Cordeau, J.-F., Pasin, F., Solomon, M.M., 2006. An integrated model for logistics network design. Annals of
Operations Research, 144(1), 59-82.
Mercier, A., Cordeau, J.-F., Soumis, F., 2005. A computational study of Benders decomposition for the integrated
aircraft routing and crew scheduling problem. Computers & Operations Research, 32(6), 1451-1476.
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Mercier, A., Soumis, F., 2007. An integrated aircraft routing, crew scheduling and flight retiming model. Computers
& Operations Research, 34(8), 2251-2265.

Mapa IX - Otimização e Desenho de Redes

6.2.1.1. Unidade curricular:
Otimização e Desenho de Redes

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cristina Saraiva Requejo Agra

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
-

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Reconhecer a existência de diversas topologias de rede, em particular com mais detalhe as topologias em árvore e
as topologias sobreviventes.
Saber desenvolver modelos para topologias em árvore, em particular os modelos de corte, de subcircuitos e de
fluxos. Saber desenvolver modelos com topologias sobreviventes.
Aplicar algumas técnicas de resolução de problemas de otimização, tais como relaxações, planos de corte,
heurísticas, …

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Recognize the existence of several network topologies, especially in more detail the tree topologies and survivable
topologies.
Develop models for tree topologies, in particular the cut models, the subcircuit models and the flow models.
Develop models for survivable topologies.
Apply some techniques to solve optimization problems, such as relaxations, cutting planes, heuristics, ...

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Modelos e algoritmos usados na resolução de problemas de optimização (combinatória) que surgem no desenho
de redes (telecomunicações, transportes, etc). Conceitos básicos: fluxos, cortes, caminhos, etc. Estudo de
formulações. Técnicas de resolução: relaxações, planos de corte e heurísticas. Desenho de redes com bons níveis
de serviço: disponibilidade (availability), confiança (reliability), capacidade de adaptação a distúrbios/falhas
(survivability)

6.2.1.5. Syllabus:
Models and algorithms used to solve (combinatorial) optimization problems that appear in network
(telecommunications, transport, etc) design problems. Basic concepts: flows, cuts, paths, etc. Discussion of
formulations. Solution techniques: relaxations, cutting planes and heuristics. Network design with high level of
service: availability, reliability, survivability

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos dotam os estudantes das ferramentas necessárias para atingir os objetivos da
unidade curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus give the students the tools necessary to achieve the objectives of the course.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Orientação tutorial e estudo acompanhado. Ao estudante é fornecida a bibliografia necessária para adquirir os
conceitos essenciais e desenvolver as suas capacidades nos tópicos da UC. Na orientação tutorial são focados
alguns dos assuntos onde os estudantes revelem mais dificuldade. Os estudantes apresentam um trabalho final
onde descrevem os conceitos adquiridos e o trabalho desenvolvido que será avaliado.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Tutorials and supervised study. The student is provided the necessary references to acquire the concepts and
develop their skills in topics of UC. Tutorials are focused on some of the subjects where students prove more
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difficult. Students present a final paper which describe the concepts acquired and the work will be evaluated.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Num 3º ciclo de estudos os estudantes devem ser capazes de autonomamente adquirir conceitos e desenvolver
capacidades, que neste caso é efetuado com o acompanhamento necessário para uma melhor aquisição de
competências.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
On 3rd cycle studies students should be able to autonomously acquire concepts and develop skills, which in this
case is made with the necessary monitoring to better skill acquisition.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Eva K. Lee and David P. Lewis, Integer Programming for Telecommunications, Handbook of Optimization in
Telecommunications (Maurício G.C. Resende and Panos M. Pardalos, eds), Springer Science+Business Media,
2006.
T. Magnanti and L. Wolsey, Optimal trees, Network Models, Handbooks in Operations Research and Management
Science, Vol. 7 (M.O. Ball, T.L. Magnanti, C.L. Monma, and G.L. Nemhauser, eds.), Elsevier Science Publishers,
North-Holland, 1995.
G.L. Nemhauser and L.A. Wolsey, Integer and Combinatorial Optimization, John Wiley & Sons, 1988.

Mapa IX - Tese I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tese I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Delfim Fernando Marado Torres

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Agnieszka Malinowska - Technical University of Bialystok (60h)
Arminda Manuela Andrade Pereira Gonçalves - University of Minho (60h)
Eugénio Alexandre Miguel Rocha - University of Aveiro (120h)
Paula Cristina Supardo Machado Marques Cerejeiras - University of Aveiro (60h)
Susana Margarida Ferreira Sá Faria - University of Minho (60h)
Uwe Kähler - University of Aveiro (60h)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos sejam capazes de:
- demonstrar competências e aptidões associadas à matemática e conhecer os respetivos métodos de
investigação, em particular na sua especialidade;
- conceber, projetar, adaptar e realizar investigação relevante em matemática respeitando as exigências impostas
pelos padrões de qualidade e integridade académicas;
- produzir um conjunto significativo de trabalhos de investigação original que contribua para o alargamento das
fronteiras do conhecimento em matemática e que seja merecedor de ser publicado em revistas de circulação
nacional ou internacional com sistema de arbitragem científica;
- comunicar com os seus pares, a restante comunidade académica e a sociedade em geral sobre a área em que se
estão a especializar.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students should be able to:
- Demonstrate skills and abilities associated with mathematics and know the respective research methods,
particularly in his specialty;
- Conceive, design, adapt and carry out relevant research in mathematics respecting the requirements imposed by
the standards of academic quality and integrity;
- Produce a significant quantity of original research which contributes to extending the frontiers of knowledge in
mathematics and is worthy of being published in national and international journals with peer review system;
- Communicate with their peers, the academic community and society at large about the area in which they are
specializing.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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Os conteúdos programáticos são os apresentados no final da unidade curricular Preparação de Projeto de Tese e
aprovados pelos conselhos científicos do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro e do
Departamento de Matemática e Aplicações da Universidade do Minho.

6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus are presented at the end of the course Preparation of Thesis Project and approved by the scientific
councils of the Department of Mathematics, University of Aveiro and the Department of Mathematics and
Applications, University of Minho.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos só são validados pelos conselhos científicos das duas universidades envolvidas se
estiverem de acordo com os objetivos da unidade curricular, que coincidem com os objetivos de elaboração de
uma tese de terceiro ciclo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus are only validated by the scientific councils of the two universities involved if they agree with the goals
of the curricular unit, which coincide with the objectives of preparing a thesis on the third cycle.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino consistem em explicar ao aluno:
- como se faz pesquisa bibliográfica e investigação autónoma;
- como se apresenta trabalho original em conferências da especialidade;
- como se redigem e submetem artigos em revistas de especialidade;
- como se elabora a tese;
- como se prepara a defesa da tese.

A avaliação é baseada no progresso do aluno relativamente a um plano de trabalhos aprovado pelos conselhos
científicos das universidades de Aveiro e do Minho.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies are to explain to the student:
- How to make bibliographic research and independent research;
- How to present original work in specialty conferences;
- How to write and submit articles in specialty journals;
- How to prepare the thesis;
- How to prepare the defense of the thesis.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino são as habituais em unidades curriculares de Tese, em qualquer departamento de
matemática de qualquer universidade portuguesa ou estrangeira e são, claramente, as adequadas para a realização
de teses de investigação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are the usual in curricular units of Thesis, in any department of mathematics of any
Portuguese or foreign university and are clearly right for conducting thesis research.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
A bibliografia é muito vasta e não pode ser indicada, por ser diferenciada para cada aluno a frequentar esta
unidade curricular

The bibliography is very extensive and can not be displayed because it is different for each student attending this
course.

Mapa IX - Tese II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tese II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Delfim Fernando Marado Torres (120h)
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Agnieszka Malinowska - Technical University of Bialystok (60h)
Agostinho Miguel Mendes Agra - University of Aveiro (120h)
Alberto Adrego Pinto - University of Porto (60h)
Ana Jacinta Pereira Costa Soares - University of Minho (60h)
Inês Pereira Silva Cunha Sousa - University of Minho (60h)
Raquel Menezes Mota Leite - University of Minho (60h)
Ricardo Miguel Moreira de Almeida - University of Aveiro (60h)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos sejam capazes de:
- demonstrar competências e aptidões associadas à matemática e conhecer os respetivos métodos de
investigação, em particular na sua especialidade;
- conceber, projetar, adaptar e realizar investigação relevante em matemática respeitando as exigências impostas
pelos padrões de qualidade e integridade académicas;
- produzir um conjunto significativo de trabalhos de investigação original que contribua para o alargamento das
fronteiras do conhecimento em matemática e que seja merecedor de ser publicado em revistas de circulação
nacional ou internacional com sistema de arbitragem científica;
- comunicar com os seus pares, a restante comunidade académica e a sociedade em geral sobre a área em que se
estão a especializar.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students should be able to:
- Demonstrate skills and abilities associated with mathematics and know the respective research methods,
particularly in his specialty;
- Conceive, design, adapt and carry out relevant research in mathematics respecting the requirements imposed by
the standards of academic quality and integrity;
- Produce a significant quantity of original research which contributes to extending the frontiers of knowledge in
mathematics and is worthy of being published in national and international journals with peer review system;
- Communicate with their peers, the academic community and society at large about the area in which they are
specializing.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos são os apresentados no final da unidade curricular Preparação de Projeto de Tese e
aprovados pelos conselhos científicos do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro e do
Departamento de Matemática e Aplicações da Universidade do Minho.

6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus are presented at the end of the course Preparation of Thesis Project and approved by the scientific
councils of the Department of Mathematics, University of Aveiro and the Department of Mathematics and
Applications, University of Minho.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos só são validados pelos conselhos científicos das duas universidades envolvidas se
estiverem de acordo com os objetivos da unidade curricular, que coincidem com os objetivos de elaboração de
uma tese de terceiro ciclo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus are only validated by the scientific councils of the two universities involved if they agree with the goals
of the curricular unit, which coincide with the objectives of preparing a thesis on the third cycle.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino consistem em explicar ao aluno:
- como se faz pesquisa bibliográfica e investigação autónoma;
- como se apresenta trabalho original em conferências da especialidade;
- como se redigem e submetem artigos em revistas de especialidade;
- como se elabora a tese;
- como se prepara a defesa da tese.

A avaliação é baseada no progresso do aluno relativamente a um plano de trabalhos aprovado pelos conselhos
científicos das universidades de Aveiro e do Minho.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The teaching methodologies are to explain to the student:
- How to make bibliographic research and independent research;
- How to present original work in specialty conferences;
- How to write and submit articles in specialty journals;
- How to prepare the thesis;
- How to prepare the defense of the thesis.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino são as habituais em unidades curriculares de Tese, em qualquer departamento de
matemática de qualquer universidade portuguesa ou estrangeira e são, claramente, as adequadas para a realização
de teses de investigação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are the usual in curricular units of Thesis, in any department of mathematics of any
Portuguese or foreign university and are clearly right for conducting thesis research.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
A bibliografia é muito vasta e não pode ser indicada, por ser diferenciada para cada aluno a frequentar esta
unidade curricular

The bibliography is very extensive and can not be displayed because it is different for each student attending this
course.

Mapa IX - Tese III

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tese III

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Delfim Fernando Marado Torres (120h)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Alberto Adrego Pinto - University of Porto (40h)
Athanasios Yannacopoulos - University of Athens (40h)
Eugénio Alexandre Miguel Rocha - University of Aveiro (60h)
Filipe Artur Pacheco Neves Carteado Mena - University of Minho (40h)
Isabel Maria Simões Pereira - University of Aveiro (60h)
Jianqing Chen - University of Aveiro (60h)
Manuel González Scotto - University of Aveiro (60h)

Orientadores, distintos dos já referidos, que orientam alunos que iniciaram a tese em 2008/2009
Dirk Hofmann - University of Aveiro (120h)
Domingos Moreira Cardoso - University of Aveiro (60h)
Paula Cristina Roque da Silva Rama - University of Aveiro (60h)
Maria Teresa Torres Monteiro - University of Minho (40h)
Natália da Costa Martins - University of Aveiro (60h)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os alunos sejam capazes de:
- demonstrar competências e aptidões associadas à matemática e conhecer os respetivos métodos de
investigação, em particular na sua especialidade;
- conceber, projetar, adaptar e realizar investigação relevante em matemática respeitando as exigências impostas
pelos padrões de qualidade e integridade académicas;
- produzir um conjunto significativo de trabalhos de investigação original que contribua para o alargamento das
fronteiras do conhecimento em matemática e que seja merecedor de ser publicado em revistas de circulação
nacional ou internacional com sistema de arbitragem científica;
- comunicar com os seus pares, a restante comunidade académica e a sociedade em geral sobre a área em que se
estão a especializar.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students should be able to:
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- Demonstrate skills and abilities associated with mathematics and know the respective research methods,
particularly in his specialty;
- Conceive, design, adapt and carry out relevant research in mathematics respecting the requirements imposed by
the standards of academic quality and integrity;
- Produce a significant quantity of original research which contributes to extending the frontiers of knowledge in
mathematics and is worthy of being published in national and international journals with peer review system;
- Communicate with their peers, the academic community and society at large about the area in which they are
specializing.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos são os apresentados no final da unidade curricular Preparação de Projeto de Tese e
aprovados pelos conselhos científicos do Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro e do
Departamento de Matemática e Aplicações da Universidade do Minho.

6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus are presented at the end of the course Preparation of Thesis Project and approved by the scientific
councils of the Department of Mathematics, University of Aveiro and the Department of Mathematics and
Applications, University of Minho.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos só são validados pelos conselhos científicos das duas universidades envolvidas se
estiverem de acordo com os objetivos da unidade curricular, que coincidem com os objetivos de elaboração de
uma tese de terceiro ciclo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus are only validated by the scientific councils of the two universities involved if they agree with the goals
of the curricular unit, which coincide with the objectives of preparing a thesis on the third cycle.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino consistem em explicar ao aluno:
- como se faz pesquisa bibliográfica e investigação autónoma;
- como se apresenta trabalho original em conferências da especialidade;
- como se redigem e submetem artigos em revistas de especialidade;
- como se elabora a tese;
- como se prepara a defesa da tese.

A avaliação é baseada no progresso do aluno relativamente a um plano de trabalhos aprovado pelos conselhos
científicos das universidades de Aveiro e do Minho.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies are to explain to the student:
- How to make bibliographic research and independent research;
- How to present original work in specialty conferences;
- How to write and submit articles in specialty journals;
- How to prepare the thesis;
- How to prepare the defense of the thesis.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino são as habituais em unidades curriculares de Tese, em qualquer departamento de
matemática de qualquer universidade portuguesa ou estrangeira e são, claramente, as adequadas para a realização
de teses de investigação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are the usual in curricular units of Thesis, in any department of mathematics of any
Portuguese or foreign university and are clearly right for conducting thesis research.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
A bibliografia é muito vasta e não pode ser indicada, por ser diferenciada para cada aluno a frequentar esta
unidade curricular

The bibliography is very extensive and can not be displayed because it is different for each student attending this
course.
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6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.

Como se trata de unidades curriculares no contexto de um programa doutoral, as metodologias têm com objetivo
desenvolver a autonomia do estudante, aprofundar o seu conhecimento de uma maneira independente, reforçar as
capacidades do estudante de atingir os seus próprios objetivos na investigação e de atingir as metas que lhes são
definidas.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
Since we are dealing with a Doctoral program, the methodologies and didactics are oriented to develop the student
autonomy, to broaden the knowledge in an independent way, reinforcing the the student capacity to reach its own
objective in research and successfully achieve the PhD.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Os ECTS de cada UC são definidos com base nas horas de contacto dos alunos com o docente, nas horas de
trabalho independente do estudante, nas horas despendidas em avaliação ou seminário. Relativamente aos 2º, 3º e
4º anos do programa, que corresponde à fase de elaboração da tese de doutoramento, as horas de contactos
correspondem às horas de orientação do aluno.

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.
The ECTS of each CU are defined based on contact hours with teachers, hours of independent work of the student,
the hours spent on assessment and seminar.
In relation with the 2nd, 3rd and the 4th year of the programme, which correspond to the PhD thesis elaboration, the
contact hours with the teacher correspond to the hours of supervision.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular.

A comissão científica do programa discute e aprova os conteúdos e a metodologia de avaliação a adotar em cada
unidade curricular, procurando assegurar o equilíbrio do número de elementos de avaliação das várias unidades
curriculares. As metodologias de avaliação são diversas, sendo adequadas, em cada unidade curricular, aos
objetivos de aprendizagem.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes.
The scientific committee evaluates and approves the scientific material and the evaluation methodologies adopted
in each CU and the balance of the number of elements of evaluation of the various CUs,
The evaluation methodologies used are diverse, and appropriate depending on the learning outcomes of each CU.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
O programa doutoral é, por definição, completamente dedicada à investigação na área da Matemática e à
preparação da tese de doutoramento do aluno, o que corresponde a uma atividade científica forte.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
The Doctoral programme is, by definition, completely dedicated to research and scientific investigation in the
Mathematical areas and the PhD training of the student corresponds to a strong scientific activity.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2010/11 2011/12 2012/13

N.º diplomados / No. of graduates

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 1 5 0

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 0 0
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N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

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.

O ciclo de estudos contém apenas a área científica de Matemática.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units.

The study programme only contains one scientific area: Mathematics.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de
melhoria do mesmo.

Este é um curso de formação avançada exigente pelo que os estudantes que não demonstrem capacidade para a
sua frequência são aconselhados a desistir.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
This is a demanding advanced training course hence the students who do not demonstrate adequated capacities
are advised to quit.

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 cycle area 100

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

0

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.

Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações - CIDMA (Universidade de Aveiro),
classificação de Muito Bom.
Centro de Matemática - CMAT (Universidade do Minho), classificação de Muito Bom.

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark.
Centre for Research and Development in Mathematics and Applications - CIDMA (University of Aveiro) with
classification Very Good.
Centre of Mathematics - CMAT (University of Minho) with classification Very Good.

7.2.2. Número de publicações 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.

317

7.2.3. Outras publicações relevantes.
2 livros, 44 artigos em atas de conferências com arbitragem científica (e referenciadas no MathSciNet).

7.2.3. Other relevant publications.
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2 books, 44 articles in conference proceedings with peer review (and referred in MathSciNet).

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.

Os orientadores do PDMA apresentam uma grande variedade de temas, alguns muito teóricos na área da
matemática, outros mais aplicado, como por exemplo nas áreas da saúde ou da economia. Alguns ramos da
matemática, como por exemplo a estatística, permitiram nos últimos anos colaborações mais concretas, tais como
uma parceria realizada com o Centro de Biologia Ambiental da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
ou colaborações com as áreas de ciências ambientais e da saúde.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.
The supervisors staff of PDMA offers a wide range of topics, from very theoretical and fundamental mathematics
topics to concrete application, such as in the areas of health or economy. Some specific fields of the mathematics,
such as statistics, gave rise to real practical collaborations in recent years, such as a partnership held with the
Centre for Environmental Biology, Faculty of Science, University of Lisbon or collaborations in the areas of
environmental science and health.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.

Vários orientadores fazem parte de projetos nacionais ou internacionais com financiamento e propõem temas de
doutoramento no contexto deste programa doutoral. O estudante de doutoramento integra uma equipa de
investigação e participa em todas as atividades (reuniões de trabalho, organização de workshop, participação em
congressos, deslocações de curta duração a outras universidades).

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.

Several supervisors participate to national or international projects with funding and propose PhD themes in the
context of the doctoral programme. The students have a significant participation in research teams and are involved
in all activities (work sessions, workshops organization, participation in conferences, short visits to other
universities).

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
Por definição, os estudantes de doutoramento desenvolvem atividades científicas fortes.Os orientadores foram
selecionados por critérios exigentes, impostos pela comissão científica do programa. A exigência de produção
científica (publicações em revistas internacionais) e de desenvolvimento (organização de workshop, liderança de
projetos científicos, apresentação de palestra em congressos internacionais) têm como objetivo melhorar a
qualidade da corpo docente do programa doutoral.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
By definition, doctoral students develop strong scientific activities. The supervisors were selected by strict criteria
imposed by the scientific committee of the programme. The requirement of scientific production (publications in
international journals) and development (organization of workshops, leadership of scientific projects, presenting
lectures at international conferences) aims to improve the quality of the faculty of the doctoral program.

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.

O programa doutoral tem como objetivo a criação de conhecimentos em matemática e o desenvolvimento de
aplicações em diversas áreas, como a engenharia, a física, a saúde.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.
The doctoral program aims at creating knowledge in mathematics and the development of applications in various
areas such as engineering, physics, health.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural,
desportiva e artística.

Como referimos no primeiro item, o programa doutoral contribui para o desenvolvimento do conhecimento em
matemática, com um desempenho de nível internacional. Cada tese representa uma contribuição forte, a nível
nacional, em termos de produção científica.
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7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic
activities.

As mentioned in the first item, the doctoral programme contributes to the development of knowledge in
mathematics at an international level. Each thesis represents a strong contribution at national level, in terms of
scientific production.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado.

O programa doutoral é divulgado na página web
https://sites.google.com/site/pdmatematica/home
e nas páginas institucionais da Escola de Ciências da Universidade do Minho e da Universidade de Aveiro, onde
são colocadas todas as informações relevantes sobre os objetivos do curso, o plano curricular e as condições de
ingresso.

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study programme and the education
given to students.

The doctoral program is presented on the web page
https://sites.google.com/site/pdmatematica/home
and the institutional website pages of the School of Science, University of Minho and University of Aveiro, where all
relevant information about the course objectives, the curriculum and the conditions of entry are available.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 48

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 5

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 26

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes
- estrutura curricular flexível, abrangendo as principais áreas da matemática;
- adaptação do curso às necessidades dos estudantes através da oferta de módulos opcionais;
- desenvolvimento de uma iniciação à atividade de investigação na unidade curricular Laboratório de Investigação,
que funciona por módulos temáticos;
- existência de uma unidade curricular, Preparação de Projeto de Tese, onde os alunos constroem o seu projeto de
tese e iniciam a realização desta;
- interação entre duas universidades, o que permite reunir um corpo docente de grande qualidade quer em
matemática fundamental, quer em matemática aplicada;
- procura importante por estudantes estrangeiros.

8.1.1. Strengths
- flexible curriculum, covering the main areas of mathematics;
- adaptation to students' needs by offering optional modules;
- development of an introduction to research activity in the course Research Laboratory, which operates by
thematic modules;
- existence of a curricular unit named Preparation of Thesis Project which lead the students to construct their
thesis project and initiate the thesis;
- strong interaction between two universities, which gather researchers into a faculty of high quality both in
fundamental mathematics and in applied mathematics;
- significant demand of foreign students.

8.1.2. Pontos fracos
- fraca procura do curso pelos estudantes nacionais;
- atribuição de bolsas em número insuficiente.
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8.1.2. Weaknesses
- weak demand from Portuguese students;
- too few scholarships are available.

8.1.3. Oportunidades
- melhorar a rede universitária para construir novas parcerias e permitir uma melhor internacionalização dos
estudantes;
- captar fundos para propor bolsas de doutoramento;
- publicitar melhor o programa doutoral noutros países (a parte letiva é em Inglês) para captar alunos. Em alguns
países (RU, Canadá, EUA) as propinas são 5 a 10 vezes mais caras;
- alargar o leque de unidades curriculares nas áreas mais aplicadas, com parcerias institucionais ou industriais.

8.1.3. Opportunities
- improve the university network to build new partnerships and allow better internationalization of students;
- raise funds to offer doctoral scholarships;
- better advertise the doctoral programme in other countries (the classes are given in English) to increase the
number of students. In some countries (UK, Canada, USA) fees are 5-10 times more expensive;
- extend the range of courses in more applied areas, developing industrial or institutional partnerships.

8.1.4. Constrangimentos
- dificuldades financeiras quer dos alunos (que não conseguem pagar as propinas) quer das instituições
(existência de poucas bolsas);
- irregularidades dos financiamentos atribuídos aos centros de investigação.

8.1.4. Threats
- financial difficulties of the students (who can not afford tuition) and of institutions (existence of a low number of
grants);
- Irregularities in funding for research centers.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes
- os docentes ou investigadores que podem integrar o PDMA têm de satisfazer critérios exigentes em termos de
publicações e desenvolvimento científico, a fim garantir elevada qualidade do corpo docente e uma interação forte
com a investigação. A seleção do corpo docente é realizada pela comissão científica do programa doutoral;
- os alunos que integram o PDMA têm de satisfazer critérios exigentes em termos de classificação e motivação. A
seleção dos
alunos é realizada pela comissão científica do programa doutoral.

8.2.1. Strengths
- The teachers or researchers that can integrate PDMA must reach strict criteria in terms of publications and
scientific development, in order to guarantee high quality of the faculty and a strong interaction with research. The
selection of faculty is made by the scientific committee of the doctoral programme;
- Students of the PDMA must reach strict criteria in terms of classifications and motivation. The selection of
students is conducted by the scientific committee of the doctoral programme.

8.2.2. Pontos fracos
- gestão pesada e complexa da oferta curricular porque os docentes e os conteúdos mudam todos os anos,
havendo uma revisão anual dos membros do corpo docente do PDMA;
- distância entre as duas universidades, o que obriga a deslocações frequentes do corpo docente.

8.2.2. Weaknesses
- Heavy and complex management of curricular offerings since the teachers and the contents change every year
due to the annual review of faculty members of the PDMA;
- Distance between the two universities requires frequent travel of the teachers.

8.2.3. Oportunidades
- melhor gestão da oferta curricular, com rotatividade de dois anos nas unidades curriculares D1 e D2, em lugar de
todos os anos, quer dos conteúdos, quer dos docentes;
- promover a utilização de tecnologias de informação e computadores e utilizar um sistema de vídeoconferência
para reduzir o número de deslocações;
- integrar um representante dos alunos em alguns decisões da comissão científica.
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8.2.3. Opportunities
- Better management of curricular offerings, with turnover in two years for the course units D1 and D2, instead of a
renew offer carried out each year both for the contents and the teachers;
- Promote the use of information technologies, computers and use a video conferencing system to reduce the
number of trips;
- Include a representative of the students in some of the scientific committee decisions.

8.2.4. Constrangimentos
A existência de múltiplos sistemas de monitorização e controlo de qualidade pode vir a sobrecarregar os docentes
com tarefas burocráticas, interferindo no desenvolvimentos das componentes da investigação e de interação com a
sociedade.

8.2.4. Threats
The existence of multiple monitoring systems and quality control could overcharge teachers with administrative
tasks, interfering with the development of the components of research and interaction with society.

8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes
- universidades bem dotadas em termos de recursos materiais integrados nos campi;
- bons recursos laboratoriais afetos aos departamentos e centros de investigação envolvidos;
- salas de estudo com computadores para uso dos alunos;
- biblioteca das Universidades que disponibilizam as publicações necessárias, acesso aos artigos científicos via
b-on ou assinatura eletrónica.

8.3.1. Strengths
- Well-endowed universities in terms of material resources integrated on campuses;
- Good laboratory resources of the departments and research centers which are involved in the doctoral
programme;
- Free access study rooms with computers laboratory for the student;
- Library of the universities provide relevant publications and access to scientific articles via b-on or electronic
signature.

8.3.2. Pontos fracos
- os espaços de estudo não são disponibilizados durante os fins de semanas;
- pouca integração do curso no mundo sócio-económico;
- necessidade de fortalecer a cooperação internacional, promovendo estágios em instituições estrangeiras.

8.3.2. Weaknesses
- The areas for studying are not available during the week-ends;
- Little integration of the programme in the socio-economic world;
- Need to strengthen international cooperation, promoting visits to foreign institutions.

8.3.3. Oportunidades
Concorrer a concursos nacionais e internacionais, para obtenção de bolsas, uma vez que a existência de bolsas
permite captar mais alunos.

8.3.3. Opportunities
Apply for national and international finantial projects, to obtain grants, since the existence of grants allows to get
more students.

8.3.4. Constrangimentos
- restrições orçamentais que conduzem a não renovação do material informático e do software necessários ;
- conjuntura económica que não favorece a criação de interação entre o PDMA e o mundo sócio-económico e
industrial;
- redução da taxa de empregabilidade, devida às dificuldades económicas que Portugal enfrenta.

8.3.4. Threats
- Budgetary constraints that lead to non-renewal of computer equipment and software needed;
- Economic situation that does not help the interaction between the PDMA and the socio-economic and industrial
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world;
- Reduction in the employment rate, due to the economic difficulties that Portugal is facing.

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes
- corpo docente altamente qualificado (100% doutorados), com seleção rigorosa dos docentes que integram o
PDMA;
- corpo não docente altamente qualificado (existência de apoio de engenheiros informáticos para a gestão e
desenvolvimento do parque informático);
- tarefas de secretaria realizadas com muito cuidado e muito profissionalismo.

8.4.1. Strengths
- Highly qualified faculty (100% PhDs), with rigorous selection of teachers that integrate the PDMA;
- Non-academic staff highly qualified (there exists support of computer engineers for the management and
development of computer facilities);
- Secretarial held with great care and professionalism.

8.4.2. Pontos fracos
- fracas possibilidades de progressão / promoção do corpo docente e não docente;
- carga letiva semanal muita elevada, frequentemente acima dos valores estabelecidos.

8.4.2. Weaknesses
- Weak possibilities of progression / promotion of academic and non-academic staff;
- Weekly academic load is very high, contact hours for teaching are often above the legal values .

8.4.3. Oportunidades
Desenvolver mecanismos que permitam aos estudantes de doutoramento lecionar cerca de 2 a 4 horas por
semana, para reduzir a carga letiva dos docentes, aliviando simultaneamente os estudantes do pagamento de uma
parte das propinas.

8.4.3. Opportunities
Develop mechanisms to enable doctoral students to teach between 2 and 4 hours per week, to reduce the academic
load of teachers. The payment of the tuition may be reduced with regard to the student contribution.

8.4.4. Constrangimentos
- congelamento das contratações, o que poderá, a curto prazo, traduzir-se na saída de investigadores e docentes
altamente qualificado para outras instituições nacionais ou internacionais;
- condições económicas que diminuem a atratividade dos centros para contratar pessoas de nível internacional;
- falta de mobilidade dos docentes entre universidades.

8.4.4. Threats
- Hiring freezed, which may in short term result into an outflow of highly qualified researchers and teachers to other
national or international institutions;
- Economic conditions that diminish the centers attractiveness to hire people with international level;
- Lack of mobility for teachers between universities.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes
- acesso, por parte dos estudantes, a todos os serviços prestados pela universidade;
- acesso às salas de estudo, bibliotecas, internet WIFI;
- qualidade dos estudantes que integram o curso PDMA;
- grande disponibilidade da equipa docente para atender os estudantes do PDMA.

8.5.1. Strengths
- Access for the students, to all the services provided by the university;
- Free access to study rooms, libraries, internet (WIFI, wired);
- Quality of the students that integrate the PDMA;
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- Wide availability of academic staff to meet the students of PDMA ..

8.5.2. Pontos fracos
- falta de uma massa crítica de alunos, o que poderá vir a comprometer o funcionamento normal do programa;
- poucos estudantes nacionais nos segundos ciclos em Matemática;
- falta de atratividade da área, que tem uma fama de ser difícil e exigente.

8.5.2. Weaknesses
- Lack of a critical mass of students, which can compromise the proper functioning of the programme;
- Few national students in second cycles in mathematics;
- Lack of attractiveness of the area, which has a reputation for being difficult and demanding.

8.5.3. Oportunidades
- realização de um consórcio entre várias universidade (Minho, Aveiro, Porto, Beira Interior) para captação de
bolsas e para aumentar a oferta curricular e de temas de investigação, que recebeu financiamento da Fundação
para a Ciência e Tecnologia;
- fortalecer o ingresso de alunos estrangeiros.

8.5.3. Opportunities
- Realization of a consortium with several universities (Minho, Aveiro, Porto Beira Interior) to obtain scholarships
and to increase the curricular offerings and the research topics. The consortium will receive funding from the
Foundation for Science and Technology to support the project;
- Strengthen the inflow of foreign students.

8.5.4. Constrangimentos
- a conjuntura económica atual pode levar alunos sem bolsa a desistir do programa doutoral;
- o não pagamento das bolsas por parte das entidades financiadoras ou o pagamento muito atrasado (até 8 meses)
pode também levar alunos a desistir.

8.5.4. Threats
- The current economic situation may lead students without scholarships to give up the doctoral program;
- The non-payment of grants by the donors or too delayed payment (up to 8 months) may also lead students to give
up.

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes
- estrutura curricular muito coerente e adaptada a um ensino de nível C3;
- conteúdos de nível internacional lecionados por docente com forte atividade de investigação;
- desenvolvimento rápido do projeto de doutoramento e agilidade do plano curricular para se adaptar aos objetivos
de cada estudante;
- permissão que os estudantes tenham alguma autonomia na definição do projeto de investigação;
- favorecimento da autonomia na realização do trabalho da tese, com o objetivo de formar um jovem doutor e
investigador.

8.6.1. Strengths
- Curriculum very consistent and adapted to an exigent doctoral level;
- Contents of international level taught by faculty with strong research activity;
- Rapid development of the doctoral project and curriculum flexibility to fit the goals of each student;
- Encourage students to have some autonomy in defining the research project;
- Increased self-capacity in performing the PhD thesis, with the aim of forming a young doctor and researcher.

8.6.2. Pontos fracos
Organização pesada da gestão dos processos.

8.6.2. Weaknesses
Heavy management of processes.

8.6.3. Oportunidades
Fortalecer a interação entre os jovens investigadores e os centros. Permitir uma melhor integração destes,
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facilitando-lhes uma participação maior na vida científica (participação e organização de seminários ou grupos de
trabalho, one-day workshop dos alunos de doutoramento em Portugal).

8.6.3. Opportunities
Strengthen the interaction between young researchers and research centers. Enable better integration of students
by facilitating a better interaction with the scientific life (participation and organization of seminars or workshops,
one-day workshop of doctoral students in Portugal).

8.6.4. Constrangimentos
Carga horária pesada dos docentes.

8.6.4. Threats
Heavy workload for teachers.

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes
Taxa elevada de empregabilidade - os estudantes que concluíram o PDMA têm trabalho em Portugal ou no
estrangeiro.

8.7.1. Strengths
High rate of employability - students who completed the PDMA have a job in Portugal or abroad.

8.7.2. Pontos fracos
Número pequeno de alunos que terminaram o grau.

8.7.2. Weaknesses
Small number of students who completed the degree.

8.7.3. Oportunidades
Não aplicável.

8.7.3. Opportunities
Not applicable.

8.7.4. Constrangimentos
O número de candidatos no PDMA está diretamente relacionado com o número de bolsas disponíveis.
A ausência de bolsas para a parte curricular, que ocorreu nos últimos anos, juntamente com a conjuntura
económica portuguesa, teve como consequência a diminuição do número de candidatos.

8.7.4. Threats
The number of candidates in the PDMA is directly related to the number of available scholarships.
The lack of scholarships for the curricular year in recent years, togheter with to the Portuguese economic situation,
resulted in a decrease in the number of candidates.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades
Falta de alunos na área da Matemática, o que diminui o número de alunos que pretendem realizar um doutoramento
na área.

9.1.1. Weaknesses
Lack of students in mathematics, which decreases the number of students wishing to undertake a PhD in the area.
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9.1.2. Proposta de melhoria
- melhorar a informação sobre o PDMA e a sua publicitação, quer em Portugal, quem em outros países como, por
exemplo, o Brasil;
- alargar o leque de ofertas de unidades curriculares e aumentar parcerias com outras áreas mais aplicadas, por
exemplo saúde, engenharia ou economia;
- manutenção do consórcio entre universidades do norte do país, para conseguir massa crítica de estudantes.

9.1.2. Improvement proposal
- Improve information about the PDMA and its advertising, either in Portugal, or in other countries, e.g., Brazil;
- Extend the offerings of courses and increase partnerships with other applied areas, e.g. health, engineering or
economics;
- Maintenance of the consortium among universities in the north, to achieve critical mass of students.

9.1.3. Tempo de implementação da medida
- o consórcio vai iniciar-se em 2014/2015;
- as acções para publicitar melhor o PDMA vão ser iniciadas em 2014, no contexto do consórcio;
- em 2015/2016 e 2016/2017 o PDMA vai ser responsável pela execução do consórcio. Neste contexto, vão ser
realizadas parcerias com áreas aplicadas, no contexto de trabalho de investigação que acople a matemática e as
suas aplicações.

9.1.3. Implementation time
- The consortium will begin in 2014/2015;
- Actions to better make know the PDMA will be started in 2014, in the context of the consortium;
- In 2015/2016 and 2016/2017 the PDMA will be responsible for implementing the consortium. In this context,
partnerships will be held with applied areas, in the context of research work coupling mathematics and its
applications.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
A prioridade do consórcio é alta. É um compromisso forte que temos com as outras universidades.
A divulgação nacional e internacional, assim como as parcerias com outras áreas, têm uma prioridade média.

9.1.4. Priority (High, Medium, Low)
The priority of the consortium is high. It is a strong commitment we have with other universities.
National and international advertisement, as well as partnerships with other areas, have a medium priority.

9.1.5. Indicador de implementação
O principal indicador é o número de alunos que vão entrar no consórcio nos quatro próximos anos.

9.1.5. Implementation marker
The main indicator is the number of students who will enter the consortium over the next four years.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades
A existência do consórcio vai obrigar a que se adapte a organização interna do PDMA para que o funcionamento do
programa doutoral acomode as realidades das outras duas universidades envolvidas.

9.2.1. Weaknesses
An adaptation of the internal organization of the PDMA due to the new consortium will be realized to better fit the
doctoral programmes management with the other two universities involved.

9.2.2. Proposta de melhoria
Discussão, no seio do consórcio, das alterações que deverão ser introduzidas na organização de cada um dos
programas doutorais.

9.2.2. Improvement proposal
Discussion, within the consortium, of the changes to be introduced in the organization of each doctoral
programme, will be carried. out.

9.2.3. Tempo de implementação da medida
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Ano letivo de 2013/2014 and 2014/2015.

9.2.3. Improvement proposal
Academic year 2013/2014 and 2014/2015.

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.

9.2.4. Priority (High, Medium, Low)
High.

9.2.5. Indicador de implementação
Regulamento do PDMA.

9.2.5. Implementation marker
Rules and regulations of the PDMA.

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades
- redução dos meios computacional e de software por falta de financiamento;
- dificuldade na assinatura de algumas revistas por falta de financiamento.

9.3.1. Weaknesses
- Diminishing of the computational resources and software for lack of funding;
- Difficulty to subscribe some journals for lack of funding.

9.3.2. Proposta de melhoria
1) apresentar candidaturas fortes dos centros de investigação envolvidos ao financiamento da Fundação para a
Ciências e Tecnologia, para o período 2015/2020.
2) participar em concursos para obter financiamento para a renovação de material e de software.

9.3.2. Improvement proposal

1) Submit strong research applications of the research centers involved to the funding of the Foundation for
Science and Technology for the period 2015/2020.
2) Apply for external funding for the renewal of equipment and software.

9.3.3. Tempo de implementação da medida
1) Até ao final de 2013.
2) Anual.

9.3.3. Implementation time
1) By the end of 2013.
2) Annual.

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
1) Alta.
2) Média.

9.3.4. Priority (High, Medium, Low)
1) High.
2) Medium.

9.3.5. Indicador de implementação
1) Classificação dos centros de investigação envolvidos.
2) Número de computadores ou material informático (impressoras, rede) renovados; número de atualizações de
software.
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9.3.5. Implementation marker
1) Classification of the research centers involved.
2) Number of computers or equipment (printers, network) renovated, number of software updates.

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades
- o número elevado de horas de aulas diminui o tempo dedicado à investigação e aos trabalhos de doutoramento;
- os cortes financeiros hipotecam algumas atividades científicas e de investigação;
- os processos burocráticos complexos e redundante gastam os recursos de apoio secretarial fornecido pelo
pessoal não docente.

9.4.1. Weaknesses
- The high number of hours of classes reduces the time devoted to research and doctoral supervision;
- Financial cuts jeopardize some scientific and research activities;
- Complex and redundant bureaucratic processes spend the secretarial support provided by non-teaching staff.

9.4.2. Proposta de melhoria
1) Otimização das cargas letivas e dos recurso humanos.
2) Simplificação dos procedimentos administrativos (evitar redundâncias, simplificação da burocracia).
3) Possibilitar a lecionação, por parte dos estudantes de doutoramento, de 2 a 4 horas por semana.
4) Captação de financiamento através de projetos externos.

9.4.2. Improvement proposal
1) Optimization of the Semester loads and human resources.
2) Simplification of administrative procedures (avoid redundancies, streamlining bureaucracy).
3) Allow PhD students to teach between 2 and 4 hours per week.
4) Funds raising through external projects.

9.4.3. Tempo de implementação da medida
Anual.

9.4.3. Implementation time
Annual.

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
1) Otimização de recursos: alta.
2) Simplificação dos procedimentos administrativos: média.
3) Possibilitar a lecionação, por parte dos estudantes de doutoramento: média
4) Captação de financiamento através de projetos externos: alta.

9.4.4. Priority (High, Medium, Low)
1) Optimization of resources: high.
2) Simplification of administrative procedures: medium.
3) Allow the PhD students teaching: medium.
4) Funds raising through external projects: high.

9.4.5. Indicador de implementação
- redução do número de horas letivas;
- fundos externos captados.

9.4.5. Implementation marker
- Number of teaching hours effectively reduced;
- External funds raised.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades
Fraca internacionalização do programa doutoral, quer nas deslocação dos alunos quer das parcerias científicas
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para a parte letiva.

9.5.1. Weaknesses
Weak internationalization of the doctoral program in term of students visist and scientific partnerships for teaching.

9.5.2. Proposta de melhoria
Definir uma política de internacionalização e de parcerias com universidades estrangeiras.

9.5.2. Improvement proposal
Define a policy of internationalization and partnership with foreign universities.

9.5.3. Tempo de implementação da medida
3 anos.

9.5.3. Implementation time
3 years.

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.

9.5.4. Priority (High, Medium, Low)
High.

9.5.5. Indicador de implementação
- Número de alunos que realizarem uma visita a uma instituição estrangeira
- Número de parcerias realizadas com universidades estrangeiras

9.5.5. Implementation marker
- Number of students who visited an foreign university
- Number of partnership with foreign universities.

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades
Nada a relatar.

9.6.1. Weaknesses
Nothing to report.

9.6.2. Proposta de melhoria
Não aplicável.

9.6.2. Improvement proposal
Not applicable.

9.6.3. Tempo de implementação da medida
Não aplicável.

9.6.3. Implementation time
Not applicable.

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Não aplicável.

9.6.4. Priority (High, Medium, Low)
Not applicable.
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9.6.5. Indicador de implementação
Não aplicável

9.6.5. Implementation marker
Not applicable.

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades
Reduzir o número de estudantes que, apesar de muito bons, desistem por razões económicas.

9.7.1. Weaknesses
Diminish the number of students who, although very good, leave the course for economic reasons.

9.7.2. Proposta de melhoria
Aumentar o número de bolsas, captando financiamento externo, para além do já obtido da Fundação para a Ciência
e Tecnologia.

9.7.2. Improvement proposal
Increase the number of scholarships by raising external financing, in addition to the ones obtained from the
Foundation for Science and Technology.

9.7.3. Tempo de implementação da medida
Anual.

9.7.3. Implementation time
Annual.

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)
Alta.

9.7.4. Priority (High, Medium, Low)
High.

9.7.5. Indicador de implementação
Número de estudantes que permanecem no programa doutoral.

9.7.5. Implementation marker
Number of students who remain in the PhD program.

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
Não existem.

10.1.1. Synthesis of the intended changes
There are no.

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida
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Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Matemática e Aplicações

10.1.2.1. Study programme:
Doctoral Programme in Mathematics and Applications

10.1.2.2. Grau:
Doutor

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*

(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Programa Doutoral em Matemática e Aplicações

10.2.1. Study programme:
Doctoral Programme in Mathematics and Applications

10.2.2. Grau:
Doutor

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:
<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS Observações /
Observations (5)

(0 Items)       
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<sem resposta>

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

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
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<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia principal:
<sem resposta>
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