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ACEF/1819/0111017 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1112/11017

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar com condições

 
1.3. Data da decisão.

 2014-03-03

 

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na
sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas
pelo CA e de recomendações da CAE (Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

 2._Medidas_de_Melhoria_PDP.pdf
 

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto 2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?
 Sim

 
3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 Ver ponto I.2.

 
3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.

 See section I.2.

 
3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?

 Sim

 
3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 Ver ponto I.2.

 
3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.

 See section I.2.

 

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem
(alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?
 Sim

 
4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 Ocorreu uma reorganização dos laboratórios de investigação. Existem, de momento, cinco laboratórios em funcionamento e um em
construção. A área reservada à investigação científica em psicologia, nos seus vários domínios (fundamentais ou aplicados), tem
vindo a aumentar de forma consistente ao longo dos anos. Os equipamentos disponíveis foram também atualizados e muitos outros
foram adquiridos permitindo dar resposta aos vários interesses de investigação de docentes e estudantes (e.g., novo polígrafo da
Biopac equipado com diversos módulos de aquisição de medidas psicofisiológicas, olfatómetro, eyetracker e software da GazePoint,
computadores para diversas estações de recolhas de dados, etc.). Foi ainda constituída uma Testoteca com um grande acervo de
instrumentos de avaliação psicológica. Ver ponto I.2 para mais detalhes.

 
4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.

 The research laboratories were re-organized. Currently, there are five laboratories in operation and one under construction. The area
devoted to scientific research in psychology in its various fields (fundamental or applied) has been steadily increasing over the years.
The available equipment has been updated and other was purchased thus responding to the various research interests of faculty and
students (e.g., new Biopac polygraph with several modules for acquisition of physiological signals, olfactometer, eye tracker and
GazePoint software, desktops to collect data in individual stations, etc.). A Test Library with a large number of psychological
evaluation tests was also established. See section I.2 for further details.
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4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior
processo de avaliação?

 Sim

 
4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

 O número de parcerias continuou a aumentar significativamente refletindo-se em co-supervisões por docentes externos à UA e em
visitas/estágios de estudantes do CE a outras unidades/laboratórios. À lista de 11 parcerias formais e informais submetidas
originalmente, acrescentam-se a Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Medicina da
Universidade de Coimbra, a Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, o ISPA - Instituto
Universitário, a Universidade Portucalense Infante D. Henrique, a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viseu, o Trinity
College da Universidade de Dublin, a Universidade de Tübingen e a International School for Advanced Studies de Itália.

 
4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.

 The number of partnerships increased significantly as can be seen both by the number of co-supervisions by faculty external to the
UA and by the number of visits to other units/laboratories by students of the program. The following institutions were added to the list
of 11 formal and informal partnerships originally submitted: Faculty of Human Motricity of the University of Lisbon, the Faculty of
Medicine of the University of Coimbra, the Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University of Coimbra, ISPA -
University Institute, Portucalense University Infante D. Henrique, School of Health of the Polytechnic Institute of Viseu, Trinity College
of the University of Dublin, University of Tübingen and the International School for Advanced Studies of Italy.

 
4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior
processo de avaliação?

 Sim

 
4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

 Ocorreram uma série de alterações, de entre as quais se destacam as seguintes (ver ponto I.2 para mais detalhes):
 - O Sistema de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino/Aprendizagem da UA foi alargada ao terceiro ciclo;

 - Foi constituída uma Testoteca;
 - Os laboratórios de investigação foram reorganizados;

 - As parcerias nacionais e internacionais foram alargadas;
 - Foram criadas duas subáreas científicas dentro da área da psicologia, nomeadamente psicologia básica e psicologia aplicada;

 - Os centros envolvidos no programa doutoral incluem agora o CINTESIS, CIDTFF, CESAM, GOVCOOP, IEETA, WJCR e o GOVCOOP
(ver também ponto II.6.2.1)

 - Foi criado na UA um polo de gestão do WJCR (totalmente dedicado à investigação em psicologia).

 
4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.

 Several changes have taken place, including the following (see section I.2 for further details):
 - The Quality Assurance System of the Teaching / Learning Process of the UA has been extended to the third cycle;

 - A Test Library has been established;
 - The research laboratories were re-organized;

 - National and international partnerships have been extended;
 - Two scientific sub-areas within the area of psychology were created, namely basic psychology and applied psychology;

 - The centers involved in the doctoral program now include CINTESIS, CIDTFF, CESAM, IEETA, WJCR, and GOVCOOP (see also
section II.6.2.1)

 - A management branch of the WJCR was established at the UA (a center entirely dedicated to psychological research).

 
4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as
respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?

 Não

 
4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

 Não aplicável.

 
4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.

 Not applicable.

 

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

 Universidade De Aveiro

 
1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

 
 
1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):

 Universidade De Aveiro
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1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

 
 
1.3. Ciclo de estudos.

 Psicologia

 
1.3. Study programme.

 Psychology

 
1.4. Grau.

 Doutor

 
1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).

 1.5._Aviso 13496_2015.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

 Psicologia (PSIC)

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Psychology

 
1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):

 311

 
1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se
aplicável:

 <sem resposta>

 
1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se
aplicável:

 <sem resposta>

 
1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.

 180

 
1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):

 3 anos

 
1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September 13th):

 3 years

 
1.10. Número máximo de admissões.

 8

 
1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.

 14
 Embora em 17/18 se listem, no ponto II.3, sete docentes e investigadores envolvidos no programa doutoral, a UA tem 15 licenciados e

doutorados em Psicologia ou áreas afins (ver membros adicionais no ponto II.9.5). Além disso, a UA encerrou um procedimento
concursal para recrutamento de um novo Prof. Catedrático com início de funções previsto para fevereiro de 2019 e deverá lançar um
novo concurso para Prof. Auxiliar em 19/20. Deste modo, o número de potenciais supervisores será de 17, brevemente. O número de
docentes deverá continuar a aumentar. As condições para a realização de investigação também melhoraram desde a última
avaliação quer através da adição quer da renovação de instalações e equipamento existentes (ver ponto I.4.1).

 Assim, considerando (1) as instalações disponíveis, (2) o número de supervisores atuais, (3) a tendência para o aumento de docentes
e (4) que é sensato supervisionar 3 estudantes durante um período de 4 anos, é razoável admitir 14 estudantes por ano.

 
1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.

 14
 Even though section II.3 lists seven faculty members and researchers actively involved in the program in 17/18, the UA has 15

members with a first degree and a PhD in Psychology or related areas (for the additional members, see section II.9.5) Also, the UA
recently closed a call for a new Full Professor expected to start in Feb. of 2019 and is expected to issue a new call for an Assistant
Professor in 19/20. This brings the number of potential supervisors up to 17. The number of faculty members in expected to keep
increasing. In addition, the research facilities at the UA have improved since the last evaluation either by acquiring or or by
refurbishing the existing facilities and equipment (see section I.4.1).

 Thus, considering (1) the facilities available, (2) the number of current supervisors, (3) the trend towards faculty increase, and (4) that
it is sensible to supervise 3 PhD students during a 4-year period, it is reasonable to admit 14 students per year.

 
1.11. Condições específicas de ingresso.

 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc53871c/questionId/339fff5a-42c2-385e-d2a1-5bc4651b82d4


21/12/2018 ACEF/1819/0111017 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5e25c2d7-eb09-e4af-93cd-5bc49d40c4ba&formId=d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc5387… 4/23

1. Podem candidatar-se os detentores de grau de mestre ou equivalente legal em Psicologia e áreas afins.
 2. Os titulares de um grau académico superior estrangeiro em Psicologia e áreas afins conferido na sequência de um 2º ciclo de

estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um estado aderente a este processo.
 3. Os titulares de um grau académico superior estrangeiro em Psicologia e áreas afins que seja reconhecido como satisfazendo os

objetivos do grau de mestre pelo órgão científico e estatutariamente competente.
 4. O Conselho Científico da Universidade de Aveiro pode admitir candidatos que não satisfaçam as condições anteriores, mas cujo

currículo escolar, científico ou profissional demonstre adequada preparação para a frequência do doutoramento, como previsto na
alínea c) do n.º 1 do art.º 30.º do DL n.º 74/2006, na redação dada pelo DL nº 107/2008, de 25 de junho, e da alínea c) do nº1 do art.º 54º
do Regulamento de Estudos da Universidade de Aveiro.

 
1.11. Specific entry requirements.

 1. Holders of a master's degree or legal equivalent in Psychology and related fields may apply.
 2. The holders of a foreign academic degree in Psychology or related areas conferred following a 2nd cycle of studies organized

according to the principles of the Bologna Process by a state adhering to this process.
 3. Holders of a foreign academic degree in Psychology or related fields recognized as satisfying the objectives of the master's degree

by the scientific and statutorily competent body.
 4. The Scientific Council of the University of Aveiro may admit candidates who do not meet the above conditions but whose academic,

scientific or professional curriculum demonstrates adequate preparation for enrollment in the program, in accordance with Article 30,
Nº 1c), Decree Law nº 74/2006, as expressed in Decree Law nº 107/2008, of June 25, and line c) of Article 54, and line c) of paragraph 1,
article 54, of the Regulations of Studies of the University of Aveiro.

 
1.12. Regime de funcionamento.

 Diurno

 
1.12.1. Se outro, especifique:

 Não se aplica.

 
1.12.1. If other, specify:

 Not applicable.

 
1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 As atividades formais de ensino decorrem no Campus Universitário de Santiago da Universidade de Aveiro. As atividades de
investigação decorrem ou nos laboratórios e unidades de investigação sediadas no referido campus ou em entidades externas à
Universidade devidamente protocoladas. 

  
The formal teaching activities take place at the Campus of Santiago of the University of Aveiro. The research activities are carried out
either in the laboratories and research units located in the aforementioned campus or in entities outside the University, duly
registered.

 
1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx.
500kB).

 1.14._Regulamento n.º 141_2017.pdf
 1.15. Observações.

 O programa doutoral em Psicologia pretende preparar os seus estudantes para carreiras científicas de sucesso recorrendo a treino
académico formal e informal. 

 O corpo docente está comprometido com o programa e inclui professores e investigadores com experiência nos processos
psicológicos básicos e em áreas aplicadas da psicologia. O programa tem duas características distintivas: uma formação formal
inicial relativamente curta com o objetivo de uniformizar o nível de conhecimentos em cada coorte e uma formação complementar
individualizada em que a relação tutorial com o supervisor e com os colegas ocupa um lugar proeminente. O objetivo é promover
simultaneamente a amplitude e a profundidade do conhecimento. 

 Ao longo do programa, os estudantes trabalham em estreita colaboração com o seu supervisor a fim de planear os seus estudos e
tirar o máximo proveito dos recursos da UA, sendo também encorajados a visitar e realizar estágios em universidades e laboratórios,
nacionais e internacionais. Os estudantes são ainda fortemente encorajados a apresentar os seus estudos em congressos nacionais
e internacionais e a publicar os seus estudos em revistas internacionais com revisão por pares e fator de impacto conhecido.

 
1.15. Observations.

 The doctoral program in Psychology aims to educate students to become accomplished scientists through formal and informal
training. 

 The faculty members are committed with the program and include regular faculty and research scientists with expertise in basic
psychological processes and applied areas of psychology. The program has two distinctive features: a relatively short initial training
stage to standardize the level of knowledge on each cohort and individualized supplementary training where the relation with the
supervisor and peers takes center-stage. The goal is to attain both breadth and depth of knowledge.

 Throughout the program, students work closely with their supervisor to plan their studies and take full advantage of the UA
resources. We also encourage students to visit and take internships in other laboratories and universities, both national and
international. They are also encouraged to present their findings in national and international meeting and to publish their studies in
international peer-reviewed journals with known impact factor.

 

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
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2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de
doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) /
Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation compatible with the structure of the study programme (if
applicable)

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

<sem resposta>

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - O programa não tem ramos

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 O programa não tem ramos

 
2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)

 The program does not have branches nor alternative paths

 

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree
is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Psicologia/Psychology PSIC 174 0
Qualquer Área Científ ica / Any
Scientif ic Area QAC 6

(2 Items)  174 6  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo na criação do processo de
aprendizagem.

 A participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem reflete na realidade a natureza de um qualquer programa doutoral
dado que o estudante se torna ele próprio num agente ativo na produção de conhecimento científico. Além disso, estudante e
supervisor em conjunto identificam tanto pontos fortes como lacunas que importa colmatar ao longo do ciclo de estudos. São
também criados espaços de debate e reflexão crítica sobre temáticas relevantes a este ciclo de estudos (e.g., reuniões de
laboratório, supervisão, ciclo de conferências “UnderInvestigation: Psychology & Education@UA, etc.). O sucesso e adequação
destas metodologias é analisado através do Subsistema para a Garantia da Qualidade dos Programas Doutorais (SubGQ_PD), que
apela à reflexão sobre as mesmas por parte dos estudantes, supervisores, diretor do ciclo de estudos, entre muitos outros agentes.
Sempre que se justifica, são propostos planos de melhoria que visam melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem.

 
2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes (knowledge, skills and
competences) to be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning process.

 The active participation of students in the learning process is in fact the very nature of any doctoral program given that the student
becomes an active agent in the production of scientific knowledge. In addition, student and supervisor together identify both strengths
and weaknesses in need of remediation throughout the course of studies. There are also plenty opportunities for debate and critical
reflection on themes relevant to the program (e.g., laboratory meetings, supervision, conference series "UnderInvestigation:
Psychology & Education@UA", etc.). The success and suitability of these methodologies is analyzed through the Subsystem for
Quality Assurance of PhD Programs (SubGQ_PD), which asks a variety of agents to reflect on these issues, including student,
supervisor, and the director of the program among many other agents. Whenever justified, improvement plans are proposed to
improve the quality of teaching and learning.

 
2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.

 Ainda no âmbito do Subsistema para a Garantia da Qualidade dos Programas Doutorais (SubGQ_PD), o funcionamento de cada UC do
programa doutoral, a carga de trabalho envolvida e o curso na generalidade são analisadas por uma Comissão de Acompanhamento
do Curso. Esta Comissão é constituída pelo Diretor do programa (ou outro membro da direção), um outro docente afeto ao programa
e dois estudantes, sendo o número de docentes igual ao de estudantes. O diagnóstico baseia-se num conjunto de indicadores e na
opinião dos seus membros. Desta fase resulta ainda a identificação de um conjunto de pontos fortes e fracos bem como uma
proposta de ações melhoria plasmados num relatório da comissão. Face a esta análise, os docentes podem ajustar as atividades
propostas para que haja uma boa adequação entre o volume de trabalho exigido e o número de ECTS associados à UC. Ver ponto I.2,
para uma descrição detalhada do SubGQ_PD.

 
2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
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Also within the Subsystem for Quality Assurance of Doctoral Programs (SubGQ_PD), the dynamics of each course, the workload
required and the program in general are analyzed by a Course Monitoring Committee. This Committee is composed by the Program
Director (or other member of the board), another faculty member involved in the program, and two students (with the number of
students necessarily equal to the number of faculty). The assessment is based on a set of indicators and on the opinion of the
members. This phase also results in the identification of a set of strengths and weaknesses as well as a proposal for improvement
actions reflected in a commission report. Based on this analysis, the teaching staff can adjust the proposed activities so that there is
a good match between the amount of work required and the number of ECTS associated with each course. Further details about
SubGQ_PD can be found in section I.2.

 
2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.

 Também no âmbito do Subsistema para a Garantia da Qualidade dos Programas Doutorais (SubGQ_PD), uma série de agentes
analisa o alinhamento entre as metodologias de avaliação e os objetivos de aprendizagem. Estes agentes incluem os estudantes, os
supervisores, a Comissão de Acompanhamento do Estudante, a Comissão de Acompanhamento do Curso e o diretor do ciclo de
estudos, entre outros. Estes três últimos têm obrigatoriamente que produzir um relatório identificando boas práticas, situações
dentro da regularidade e situações problemáticas que requerem planos de melhoria. Mais informalmente, todos estes agentes,
individualmente ou em conjunto, fornecem indicadores sobre a adequação entre as metodologias de avaliação e os objetivos de
aprendizagem e simultaneamente contribuem para a implementação de medidas que potenciem e garantam essa boa adequação.

 
2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.

 Also within the Subsystem for Quality Assurance of PhD Programs (SubGQ_PD), a series of agents analyzes the alignment between
evaluation methodologies and learning objectives. These agents include students, supervisors, the Student Monitoring Committee, the
Program Monitoring Committee and the program director, among others. These latter three must write a report analyzing good
practices, regular situations and problematic situations that require improvement plans. More informally, all of these actors, either
individually or jointly, provide indicators on the appropriateness between evaluation methodologies and learning objectives and
simultaneously contribute to the implementation of measures to enhance the good fit between them.

 

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Tanto a estrutura curricular como o plano de estudos do CE foram alterados desde a avaliação precedente, tendo esta alteração sido

reportada no relatório de follow-up. A estrutura e plano atuais são reportados no ponto II.1.5 e brevemente descritos no ponto I.2.
 Uma descrição detalhada do Subsistema para a Garantia da Qualidade dos Programas Doutorais (SubGQ_PD) pode ser consultada

no ponto I.2.
  

Nota relativa à secção seguinte:
 No ponto II.3.2 do Formulário (Fichas Curriculares dos Docentes), as filiações a Centros de Investigação não aparecem completas. Os

docentes Carlos Fernandes da Silva, Isabel Maria Barbas dos Santos, Josefa das Neves Simões Pandeirada, Marco Alexandre
Barbosa de Vasconcelos e Sandra Cristina Oliveira Soares são também membros colaboradores do William James Center for
Research. Esta situação já foi reportada à A3ES, mas não se encontra ainda resolvida no momento em que o processo foi submetido.

 
2.4 Observations.

 Both the curricular structure and the study plan of the program have changed since the previous evaluation. This change was detailed
in the follow-up report. The current structure and plan are reported in section II.1.5 and briefly described in section I.2.

 A detailed description of the Subsystem for Quality Assurance of PhD Programs (SubGQ_PD) is presented in section I.2.
  

Note regarding the following section:
 In Section II.3.2 (teachers’ curricular files), the affiliations to Research Centers do not appear completely. Carlos Fernandes da Silva,

Isabel Maria Barbas dos Santos, Josefa das Neves Simões Pandeirada, Marco Alexandre Barbosa de Vasconcelos and Sandra
Cristina Oliveira Soares are also collaborating members of the William James Center for Research. This situation has been reported
to A3ES, but it was not resolved at the time the process was submitted.

 

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Diretor: Marco Alexandre Barbosa de Vasconcelos

 Vice-Diretor: Carlos Fernandes da Silva
 Vogal: Sandra Cristina de Oliveira Soares

 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica /
Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Anabela Maria Sousa Pereira Professor Associado ou
equivalente Doutor Psicologia 100.00 Ficha submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc53871c/annexId/46138a8a-f3fb-71e1-5a18-5bfa91f6f480
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Carlos Fernandes da Silva Professor Catedrático ou
equivalente

Doutor Psicologia 100.00 Ficha submetida

Daniela Maria Pias de
Figueiredo

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências da Saúde 100.00 Ficha submetida

ISABEL MARIA BARBAS
DOS SANTOS

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia 100.00 Ficha submetida

Josefa da Neves Simões
Pandeirada

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia 100.00 Ficha submetida

Luis Miguel Teixeira de Jesus Professor Coordenador
ou equivalente Doutor Ciências da Fala e da

Audição 100.00 Ficha submetida

Marco Alexandre Barbosa de
Vasconcelos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia 100.00 Ficha submetida

Marisa Lobo Lousada Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências e Tecnologias

da Saúde 100.00 Ficha submetida

Sandra Cristina Oliveira
Soares

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia 100.00 Ficha submetida

Sara Otilia Marques Monteiro Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia 60.00 Ficha submetida

     960  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 10

 
3.4.1.2. Número total de ETI.

 9.6

 

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full time employment in
the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes / Staff
number

% em relação ao total de ETI / % relative
to the total FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff
w ith a full time link to the institution: 9 93.75

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically qualified
teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / % relative to
the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff
holding a PhD (FTE): 9.6 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total
de ETI* / % relative to
the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de
estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 6.6 68.75 9.6

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, w ith w ell recognised experience and
professional capacity in the fundamental areas of the study programme

0 0 9.6

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc53871c/annexId/e3846d9a-586a-8c05-058b-5bfa91a95fa8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc53871c/annexId/47f996c3-303f-865c-d248-5bfa912e3a33
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc53871c/annexId/822b3677-b259-360d-228a-5bfa914f0310
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc53871c/annexId/adffed34-7245-c376-5b1a-5bfa9156d13e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc53871c/annexId/dc185925-5f4b-5862-a835-5bfa91590bc6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc53871c/annexId/8a634aa6-6389-0103-7c03-5bfa9116ed44
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc53871c/annexId/db5c438f-41fe-7bed-76f1-5bfa91565e00
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc53871c/annexId/f4fc08ea-6baf-9350-a995-5bfa9115a5fe
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc53871c/annexId/78bd4aa1-1ced-0d6e-6b12-5bfa91891038
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3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
Nº de docentes (ETI)
/ Staff number in
FTE

% em relação ao total de
ETI* / % relative to the total
FTE*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período
superior a três anos / Teaching staff of the study programme w ith a full time link to the institution for
over 3 years

8 83.333333333333 9.6

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) /
FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 9.6

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

O Departamento de Educação e Psicologia conta com sete efetivos de pessoal não-docente, sendo três Técnicos Superiores, dois
Assistentes Técnicos e dois Técnicos Operacionais. Todos são funcionários em tempo integral (100%). Este pessoal não-docente
presta apoio às licenciaturas, mestrados, doutoramentos e respetivo corpo docente, e estabelece também as ligações com os
Serviços Centrais Académicos e Administrativos da Universidade. Em particular, o programa doutoral em psicologia conta com o
apoio direto de um Técnico Superior responsável pelo secretariado do mesmo (Doutora Rosa Maria da Silva Gomes). Para além
disso, conta também com o apoio suplementar de todos os restantes membros do pessoal não-docente nas tarefas que lhes estão
atribuídas e que estão relacionadas com o ciclo de estudos.

 
4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 

The Department of Education and Psychology employs seven non-teaching members of staff. Of these, three are Superior
Technicians, two are Technical Assistants and two are Operational Assistants. All of them are full-time employees (100%). These non-
teaching staff provide support to the bachelor, master, and doctorate degrees and their faculty, and liaise with the Academic and
Administrative Central Services of the University. In particular, the doctoral program in psychology has the direct collaboration of a
Superior Technician that provides administrative and secretarial support to the program (Doctor Rosa Maria da Silva Gomes). It also
counts with the additional support of all other members of the non-teaching staff in the tasks assigned to them and related to this
program.

 
4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 

Doutoramento: 1 Técnico Superior
 Mestrado: 1 Assistente Técnico

 Licenciatura: Técnicos Superiores
 12º ano: 1 Assistente Técnico e 1 Assistente Operacional

 9º ano: 1 Assistente Operacional
 

 
4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 

PhD: 1 Superior Technician
 Master Degree: 1 Technical Assistant

 BSc Degree: 2 Superior Technicians
 Secondary School (12th Grade): 1 Technical Assistant and 1 Operational Assistant

 Elementary School (9th Grade): 1 Operational Assistant

 

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
23

 

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 21.7
Feminino / Female 78.3
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5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students

1º ano curricular 8
2º ano curricular 4
3º ano curricular 6
4º ano curricular 5
 23

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies 8 8 8
N.º de candidatos / No. of candidates 16 17 13
N.º de colocados / No. of accepted candidates 6 8 9
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 6 8 5
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 15 13.5 13.8

Nota média de entrada / Average entrance mark 16.3 14.8 16.2

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Não aplicável.

 
5.3. Eventual additional information characterising the students. 

Not applicable.

 

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano / Last
year

N.º graduados / No. of graduates 1 5 6
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 2
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 4 1
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 1 2
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 1 0 1

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado
final (exclusivamente para cursos de doutoramento). 

Ferreira, André Filipe Rodrigues Pedro
 Avaliação da Imagem Corporal: Validação da Escala de silhuetas para cirurgia da Obesidade (2018). Cassificação: Aprovado

  
Pinho, Lara Manuela Guedes de 

 Qualidade de vida na esquizofrenia: Contributos para a mudança de paradigma (2018). Cassificação: Aprovado
  

Pereira, Ana Teresa Amador
 The role of neuroticism in emotional processing: evidence from behavioural and psychophysiological studies (2018). Cassificação:
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Aprovado
  

Ferreira, Pedro João Bem-Haja Gabriel 
 Psychophysiology of eyewitness testimony (2018). Cassificação: Aprovado

  
Rodrigues, Pedro Filipe da Silva

 The influence of the visual surrounding environment in visuo-spatial cognitive tasks: a developmental study (2018). Cassificação:
Aprovado

  
Ferreira, Jacqueline Helena Tavares

 Emotions of fear and disgust: subjective and cardiac responses as a function of different sensory stimuli (2018). Cassificação:
Aprovado

  
Oliveira, Beatriz Morais Melo de

 Study of the efficacy of new tools for detecting deceit (2017). Cassificação: Aprovado
  

Pires, Maria Dulce Marques
 Psicopatologia, personalidade e processamento emocional em reclusos condenados por homicídio versus grupo sem história

criminal (2017). Cassificação: Aprovado
  

Chaló, Paulo Alexandre Ferreira
 Gestão de ansiedade no ensino superior: o contributo de um programa de biofeedback (2017). Cassificação: Aprovado

  
Sousa, Mónica José Abreu 

 Queixas subjetivas de memória e défice cognitivo ligeiro na deteção precoce da doença de Alzheimer: Educação para a prevenção
(2017). Cassificação: Aprovado

  
Laja, Pedro Nuno de Jesus Bonfim Correia

 Fatores de vulnerabilidade para as disfunções sexuais: preditores psicológicos e correlatos fisiológicos (2017). Cassificação:
Aprovado

  
Carrito, Mariana de Lurdes

 The effect of sexual dimorphism and perceived trustworthiness on attractiveness preferences: an evolutionary perspective (2017).
Cassificação: Aprovado

  
Valente, Ana Rita dos Santos 

 Development of assessment tools to evaluate adults with fluency disorders (2017). Cassificação: Aprovado
  

Pereira, Alexandra Cristina Martins
 Capacidade para o trabalho em bombeiros (2016). Cassificação: Aprovado

  
Fernandes, Cláudia Joana da Silva

 Capacidade para o trabalho: apreciação dos riscos psicossociais na indústria (2016). Cassificação: Aprovado
  

Marques, Daniel Ruivo
 The hyperarousal hypothesis in psychophysiological insomnia: study of default-mode network and its modification after CBT (2016).

Cassificação: Aprovado
  

Pais-Vieira, Carla Ferreira da Silva
 O papel da resposta hemodinâmica do córtex cingulado médio nos processos de memória de esquemas emocionais em humanos

(2016). Cassificação: Aprovado
  

Alho, Laura Catarina e Silva 
 Olfato e crime: Implicações do reconhecimento de odores corporais na Psicologia Forense (2016). Cassificação: Aprovado

  
Ferreira, Aida Maria de Figueiredo

 Interação criança-espaço exterior no jardim-de-infância (2015). Cassificação: Aprovado

 
6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD
programmes). 

Ferreira, André Filipe Rodrigues Pedro
 Body image evaluation: validation of the Scale of Silhouettes for Bariatric Surgery (2018). Classification: Approved

  
Pinho, Lara Manuela Guedes de 

 Quality of life in schizophrenia: contributions to the paradigm shift (2018). Classification: Approved
  

Pereira, Ana Teresa Amador
 The role of neuroticism in emotional processing: evidence from behavioural and psychophysiological studies (2018). Classification:

Approved
  

Ferreira, Pedro João Bem-Haja Gabriel 
 Psychophysiology of eyewitness testimony (2018). Classification: Approved

  
Rodrigues, Pedro Filipe da Silva

 The influence of the visual surrounding environment in visuo-spatial cognitive tasks: a developmental study (2018). Classification:
Approved
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Ferreira, Jacqueline Helena Tavares

 Emotions of fear and disgust: subjective and cardiac responses as a function of different sensory stimuli (2018). Classification:
Approved

  
Oliveira, Beatriz Morais Melo de

 Study of the efficacy of new tools for detecting deceit (2017). Classification: Approved
  

Pires, Maria Dulce Marques
 Psychopathology, personality and emotional processing in homicide convicts versus a group without criminal history (2017).

Classification: Approved
  

Chaló, Paulo Alexandre Ferreira
 Anxiety management in higher education: the contribution of a biofeedbock program (2017). Classification: Approved

  
Sousa, Mónica José Abreu 

 Subjective memory complaints and mild cognitive deficit in the early detection of Alzheimer's disease: education for prevention
(2017). Classification: Approved

  
Laja, Pedro Nuno de Jesus Bonfim Correia

 Vulnerability factors for sexual dysfunctions: psychological predictors and physiological correlates (2017). Classification: Approved
  

Carrito, Mariana de Lurdes
 The effect of sexual dimorphism and perceived trustworthiness on attractiveness preferences: an evolutionary perspective (2017).

Classification: Approved
  

Valente, Ana Rita dos Santos 
 Development of assessment tools to evaluate adults with fluency disorders (2017). Classification: Approved

  
Pereira, Alexandra Cristina Martins

 Work ability in firefighters (2016). Classification: Approved
  

Fernandes, Cláudia Joana da Silva
 Work ability: industrial psychosocial risks assessment (2016). Classification: Approved

  
Marques, Daniel Ruivo

 The hyperarousal hypothesis in psychophysiological insomnia: a study of the default-mode network and its modification after CBT
(2016). Classification: Approved

  
Pais-Vieira, Carla Ferreira da Silva

 The role of the hemodynamic response of the middle cingulate cortex in mnemonic processes of emotional schemas in humans
(2016). Classification: Approved

  
Alho, Laura Catarina e Silva 

 Olfaction and crime: implications of body odor recognition to forensic psychology (2016). Classification: Approved
  

Ferreira, Aida Maria de Figueiredo
 Child-outer space interactions in the kindergarten (2015). Classification: Approved

 
6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 

O programa apresenta níveis adequados de sucesso escolar. No último triénio, a taxa média de aprovação global (considerando
todas as UC do programa) dos estudantes inscritos foi de 78.5%. Já para estudantes efetivamente avaliados, a taxa foi de 91.7%.

 Tendo em conta as áreas científicas, observam-se taxas de aprovação de 56.9% na área científica da psicologia e de 100% na outra
área científica escolhida se considerarmos todos os alunos inscritos. Se consideramos apenas os estudantes efetivamente
avaliados, a taxas de aprovação foram de 83.3% e de 100%, respetivamente. 

 Face a estes dados, a área científica da psicologia emerge como a que possui taxas de aprovação mais baixas, mas também como a
que tem maior percentagem de alunos que não se submete a avaliação no ano em que está inscrito. Contudo é importante notar que
estas percentagens de aprovação sofrem flutuações muito grandes com um ou dois casos de insucesso pois estamos a lidar com
um número de alunos muito reduzido por ano. Acresce a este facto que alguns estudantes decidem, ao abrigo do estatuto em que se
encontram inscritos na UA, não se submeter a avaliação no primeiro ano, sendo assim contabilizados como casos de insucesso. 

 De qualquer modo, os docentes, os supervisores e a comissão diretiva do programa estão atentos a estas estatísticas e têm
sinalizado, quando necessário, situações problemáticas. Quando necessário são introduzidas medidas para aumentar o sucesso
escolar, nomeadamente alterações às modalidades de avaliação (e.g., mais momentos de avaliação ao longo do semestre, para que
os alunos acompanhem mais facilmente os conteúdos), bem como um acompanhamento mais individualizado e aulas de tutoria
suplementares para estudantes com maiores dificuldades.

 Na generalidade, os estudantes conseguem terminar o programa com sucesso, muito embora se devam implementar medidas
adicionais para aumentar a percentagem de estudantes que termina nos anos previstos pelo programa. Tomando partido das
funcionalidades Sistema de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino/Aprendizagem da UA, a direção do programa e os
supervisores deverão sinalizar situações de atraso nos planos de trabalho propostos e propor ações de melhoria e recuperação. Ver
também pontos II.8.1.2 e II.8.2.1.

 
6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 

The level of academic success in the program is adequate. In the last three academic years, the average overall success rate
(considering all courses) of enrolled students was 78.5%. The rate was 91.7% for students actually evaluated.

 Considering the scientific areas, the success rate for enrolled students in the scientific area of psychology was 56.9% whereas it was
100% in the other scientific area chosen by students. Restricting our analysis to students indeed evaluated, these figures change to
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83.3% and 100%, respectively.
 Based on these data, the scientific area of psychology emerges as having the lowest success rate, but also as having the highest

percentage of students who do not undergo evaluation in the year in which they are enrolled. In any case, it should be stressed that
these percentages suffer very large fluctuations with one or two cases of academic failure as we are dealing with a reduced number
of students per year. In addition, some students decide, under their enrollment statue at the UA, not to undergo evaluation in the first
year, and thus are counted as cases of failure.

 In any case, professors, supervisors and the program directive board are sensitive to these statistics and have signaled problematic
situations when necessary. Also when necessary, measures to increase academic success are introduced, such as changes to the
evaluation procedures (e.g., more evaluation moments during the semester, so that students can more easily follow the contents), as
well as individualized monitoring and tutoring classes for students with greater difficulties.

 In general, students finish successfully the program, although further measures should be implemented to increase the percentage of
students finishing in the years predicted by the program. Taking advantage of the UA’s Quality Assurance System for the Teaching /
Learning Process, the Directive Board of the program and the supervisors should signal delays in the proposed work plans and
suggest improvement and recovery actions. See also sections II.8.1.2 and II.8.2.1.

 

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com
indicação do ano e fonte de informação). 

De acordo com indicadores formais e informais, o CE apresenta dados muito positivos no que respeita à empregabilidade. O
Observatório do Percurso Socioprofissional dos Diplomados da UA (edição nº 2, publicada em janeiro de 2018), referente ao triénio
12-14, indica que todos os doutorados em psicologia pela UA nesse período se encontram empregados em setores relacionados com
a área do ciclo de estudos (indicador A3ES1), tendo todos eles obtido emprego até um ano depois de concluído o CE (indicador
A3ES3). Estes dados são consistentes com a Caracterização dos Desempregados Registados com Habilitação Superior (dezembro
de 2017) da Direcção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. De acordo com este relatório, existiam em dezembro de 2017, 269
desempregados com grau de doutor em Portugal Continental em todas as áreas, o que corresponde a apenas 0.5% dos
desempregados com habilitações superiores. Os supervisores não referem dificuldades de empregabilidade dos recém-diplomados.

 
6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the
year and the data source). 

The available formal and informal information indicates that the program has extremely positive employability figures. According to
the Observatory of the Socio-Professional Paths of Graduates of the University of Aveiro (edition nº 2, published in January 2018),
regarding the 2012-2014 triennium, all psychology in this period are employed in related sectors of activity (A3ES1 indicator); also, all
obtained employment up to one year after completing the degree study cycle (indicator A3ES3). These data are consistent with the
Characterization of Registered Unemployed Persons with Higher Education (December 2017) of the General Directorate of Statistics
of Education and Science. According to this report, there were, in December 2017, 269 PhD holders unemployed in Portugal mainland
in all areas, which corresponds to only 0.5% of the unemployed with higher education. Informally, former supervisors do not report
problems of recent graduates in securing a job.

 
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

Tanto as fontes formais como as informais sugerem fortemente que o CE não apresenta problemas de empregabilidade relevantes.
De notar, contudo, que estudo do Observatório do Percurso Socioprofissional dos Diplomados da UA incluiu na sua amostra apenas 4
dos 18 diplomados no triénio.

 Este é um programa de largo espectro, que não foi desenhado para responder no imediato a uma problemática económica e/ou social
específica ou emergente. Assim, para os estudantes a tempo inteiro, a empregabilidade resultará da qualidade da formação técnica e
científica bem como da sua produção científica. O programa monitoriza a qualidade da formação e promove a publicação das
investigações realizadas em revistas internacionais de referência.

 
6.1.4.2. Reflection on the employability data. 

Both formal and informal sources strongly suggest that the program does not have relevant employability issues. Note, however, that
the study carried out by the Observatory of the Socio-Professional Course of the Diplomates of the UA included only 4 of the 18
graduates in the three-year period.

 Given its broad-spectrum nature (the program was not designed to respond, on the short-term, to specific or emergent economic
and/or social problems), employability of fulltime students is a natural consequence of the high-standard technical and scientific
training given and of their scientific output. The program monitors closely the quality of training and promotes publication of research
in international reference journals.

 

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica / Research
Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de
Investigação /
Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES /
Institution

N.º de
docentes do
ciclo de
estudos
integrados/
No. of
integrated
study

Observações / Observations
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programme’s
teachers

CINTESIS – Polo da
UA do Centro de
Investigação em
Tecnologias e
Serviços de Saúde /
Center for Research
in Health
Technologies and
Services at UA

Very Good

Universidades
do Porto e
Aveiro /
Universities of
Porto and
Aveiro

7

Quatro dos docentes listados no ponto II.9.5 são também membros. Dos 7 listados aqui, 4
são colaboradores do WJCR no qual serão integrados após avaliação de Unidades. Ver
ponto I.2 para mais detalhes. / Four of the faculty members listed in II.9.5 are also
members. Of the 7 listed here, 4 are WJCR collaborators, w here they w ill be integrated
after the Unit’s evaluation. See section I.2 for further details.

CIDTFF - Centro de
Investigação em
Didática e Tecnologia
na Formação de
Formadores /
Research Centre
Didatics and
Technology in
Education of Trainers

Good

Universidade
de Aveiro /
University of
Aveiro

1
Três dos docentes listados no ponto II.9.5 são também membros. Ver ponto I.2 para mais
detalhes. / Three of the faculty members listed in II.9.5 are also members. See section I.2
for further details.

CESAM - Centro de
Estudos do Ambiente
e do Mar / Centre for
Environmental and
Marine Studies

Excellent

Universidade
de Aveiro /
University of
Aveiro

1
Também colaborador do WJCR no qual será integrado após avaliação de Unidades. Ver
ponto I.2 para mais detalhes. / Also collaborator of the WJCR, w here he w ill be integrated
after the Unit’s evaluation. See section I.2 for further details.

IEETA - Instituto de
Engenharia
Electrónica e
Telemática de Aveiro
/ Institute of
Electronics and
Informatics
Engineering of Aveiro

Good

Universidade
de Aveiro /
University of
Aveiro

1

Esta unidade dedica-se tanto à investigação fundamental (sistemas de informação e
processamento) e aplicada (por exemplo, informática e tecnologias biomédicas e robótica
e sistemas inteligentes). É de grande ajuda para o programa, pois colabora no
desenvolvimento de tecnologias de aquisição e tratamento de dados. Por exemplo,
ferramentas portáteis para adquirir dados f isiológicos e cognitivos. / This unit is devoted to
both fundamental (information systems and processing) and applied know ledge (e.g.,
biomedical informatics and technologies, and intelligent robotics and systems). It is a great
help for the program, as it collaborates in the development of data acquisition and
processing technologies. For example, portable tools for acquiring physiological and
cognitive data.

GOVCOPP – Unidade
de Investigação em
Governança,
Competitividade e
Políticas Públicas /
Research Unit on
Governance,
Competitiveness and
Public Policies

Excellent

Universidade
de Aveiro /
University of
Aveiro

0 Dois dos docentes listados no ponto II.9.5 são membros. Ver ponto I.2 para mais detalhes. /
Tw o of the faculty members listed in II.9.5 are members. See section I.2 for further details.

WJCR – Centro de
Investigação William
James / William
James Center for
Research

Excellent ISPA 5

Todos são membros colaboradores a aguardar avaliação de Unidades para integrar o polo
de gestão da UA do WJCR. Ver ponto I.2 para mais detalhes. / All currently collaborators
aw aiting evaluation of Units to be integrated in the UA branch of WJCR. See section I.2 for
further details.

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares,
livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc53871c
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc53871c
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s)

científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura
científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

Para além das vertentes pedagógica, de investigação e administrativa da sua atividade, os docentes deste CE têm investido na
ligação à comunidade, contribuindo de forma significativa para a integração em contextos aplicados das atividades científicas
desenvolvidas. Destacam-se:

 - Desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, resultantes de trabalho interdisciplinar envolvendo as áreas da psicologia,
engenharias, design, etc., que visam favorecer a transformação do conhecimento gerado pela investigação básica em soluções
tecnológicas inovadoras que auxiliem a prática da psicologia em diferentes contextos (ex., aplicação móvel para apoiar a intervenção
psicológica no tratamento da ansiedade social). 

 - Desenvolvimento de aplicações informáticas para treino da atenção, da velocidade de processamento neurocognitivo, cujos direitos
foram cedidos à EPIS (Associação de Empresários para a Inclusão Social). Serão usados em agrupamentos de escolas de todo o
país com acordo com a EPIS e Min. da Educação, após avaliação neuropsicológica por psicólogos escolares.

 - Participação no consócio do Projeto Limites Invisíveis, projeto inovador em Portugal inspirado nas práticas educativas
desenvolvidas nos países nórdicos – Forest ou Nature Kindergarten. O projeto está organizado em três eixos: (1) serviço à
comunidade no âmbito de programas educativos na natureza, (2) investigação que promova conhecimento numa interface
educação/psicologia/saúde/atividade física e (3) formação/consultoria junto de agentes educativos, famílias e autarquias.

 - Participação no Projeto U-Care, da Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa, que visa criar uma rede de suporte com
profissionais de saúde adequadamente formados para ajudar os doentes e cuidadores na gestão e preparação do fim de vida dos

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc53871c
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc53871c
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doentes com doença oncológica avançada.
 - Prestação de serviços à comunidade universitária através da LUA (Linha da Universidade de Aveiro), uma linha noturna de apoio

psico-emocional (peer counselling). A LUA atua no sentido de combater o insucesso escolar, promover o bem-estar dos estudantes,
e identificar situações que requeiram reencaminhamento para consulta de Psicologia.

 - Realização de avaliações periciais solicitadas pelo Tribunal de Família e Menores da Comarca de Aveiro.
 - Organização e participação em inúmeras atividades de promoção da cultura científica, consultoria e formação avançada. Por

exemplo, organização de visitas guiadas aos laboratórios de psicologia da UA e dinamização de atividades em academias e semanas
de ciência e tecnologia (OpenCampus, Academia de Verão, etc.), colaboração em rúbricas e divulgação de resultados de
investigação junto da comunicação social (escrita, rádio e televisão), organização de palestras na UA abertas à comunidade em
geral, realização de workshops e comunicações em diversos contextos não académicos, consultoria junto de instituições do setor da
saúde e social, orientação de trabalhos em mestrados ERASMUS+, etc.

 
6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental scientific
area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or local development, the scientific culture and the
cultural, sports or artistic activity. 

Besides the typically primary tasks of teaching, research and administration, the faculty of this program has invested greatly in the
connection with the surrounding community, thus contributing significantly to the combination of scientific activities with applied
contexts. The following stand out:

 - Development of technological tools, emerging from interdisciplinary work involving psychology, engineering, design, etc., aimed at
translating fundamental knowledge into innovative technological solutions that help the practice of psychology in different contexts
(e.g., mobile application to support psychological intervention in the treatment of social anxiety).

 - Development of computer applications to train attention, neurocognitive processing speed, whose rights were transferred to EPIS
(Association of Entrepreneurs for Social Inclusion). Following an agreement between EPIS and the Ministry of Education, these
applications will be used in schools across the country after a proper neuropsychological assessment by school psychologists.

 - Participation in the Invisible Limits Project. This is an innovative project in Portugal inspired in the educational practices developed in
the Nordic countries - Forest or Nature Kindergarten. The project is organized in three axes: (1) community service in the context of
educational programs in nature, (2) research that promotes knowledge taking advantage of an interface among education /
psychology / health / physical activity, and (3) training / consulting with educational agents, families and local authorities.

 - Participation in the U-Care Project from the Portuguese Association of Oncology Nursing. The project aims at creating a support
network with properly trained health professionals to assist patients and caregivers in managing and preparing the of the end-of-life of
patients with advanced cancer disease.

 - Providing services to the university community through LUA (Phone Line of the University of Aveiro), a nocturnal psycho-emotional
support line (peer counselling). LUA aims at preventing school failure, promoting the well-being of students, and identifying situations
requiring formal psychological treatment. 

 - Carrying out expert assessments requested by the Court of Family and Minors of the Comarca de Aveiro.
 - Organization and participation in numerous activities to promote scientific culture, consulting and advanced training. For example,

organization of guided visits to UA psychology laboratories and dynamization of activities in academies and science and technology
weeks (OpenCampus, Summer Academy, etc.), collaboration in rubrics and dissemination of research results to the media
(newspapers, radio and television), organization of lectures open to the community in general at the UA, workshops and
communications outside academy, consulting in health and social sector institutions, supervision of ERASMUS + master's degrees,
etc.

 
6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo,
quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 

Entre 2015 e 2018, os membros do CE participaram ou participam ainda em cerca de 15 projetos de investigação e de intervenção
enquanto PIs, co-PIs ou membros de equipa. Alguns destes projetos são (ou foram) eminentemente disciplinares centrando-se numa
temática específica da psicologia enquanto que outros são (ou foram) de natureza multidisciplinar. As entidades financiadoras
incluem a FCT, a Associação Portuguesa Contra a Leucemia, a Associação Portuguesa de Linfomas e Leucemias, a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, a Fundação Calouste Gulbenkian, a Direção Geral de Saúde, a Fundação Bial, a
National Science Foundation dos Estados Unidos da América, o Economic and Social Research Council do Reino Unido, o Ministério
de Economia e Competitividade de Espanha e a UNICEF. O montante global de financiamento ultrapassou os 3 milhões de euros.

 
6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international, including, when
applicable, the main projects with external funding and the corresponding funding values. 

Between 2015 and 2018, the program members participated or still participate in about 15 research and intervention projects as PIs,
co-PIs or team members. Some of these projects are (or were) eminently disciplinary, focusing on a specific psychological issue
while others are (or were) multidisciplinary in nature. Funding entities include the FCT, the Portuguese Association Against Leukemia,
the Portuguese Association of Lymphomas and Leukemias, the Coordination and Development Commission from the Center of
Portugal, the Calouste Gulbenkian Foundation, the General Department of Health, the Bial Foundation, the National Science Foundation
from the USA, the Economic and Social Research Council of the United Kingdom, the Ministry of Economy and Competitiveness of
Spain and UNICEF. The overall amount of funding exceeded 3 million euros.

 

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%

Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 8.7
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 4.3
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 8.7
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Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 20
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 26.7

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Apesar das limitações impostas pela carga letiva elevada, os docentes do ciclo de estudos procuram envolver-se em redes
internacionais de ensino. Destacam-se, por exemplo, a colaboração no Programa Europeu Erasmus Mundus, responsável pela
realização do Mestrado Europeu em Psicologia do Trabalho, das Organizações e dos Recursos Humanos (WOP-P Erasmus Mundus),
que envolve um consórcio formado pelas Universidades de Coimbra, Paris V, Bolonha, Barcelona e Valência. Destacam-se também
as atividades formativas realizadas ao abrigo do programa Erasmus+ nas Faculdade de Psicologia das Universidades de Barcelona,
Valência, Sevilha e Bolonha, na Escola Superior de Estudos Avançados em Trieste, bem como cursos de formação especificamente
dedicados à partilha de boas práticas pedagógica (Kingston University). A UA participa na rede ECIU (The European Consortium of
Innovative Universities), sendo um dos representantes da UA no comité Teaching & Learning docente deste ciclo de estudos.

 
6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 

Despite the limitations imposed by the high teaching load, current faculty of this study program actively promote their participation in
international networks. Examples are, to name a few, the collaboration in the European Erasmus Mundus Program responsible for the
Joint Master’s Degree in Work, Organizational, and Personnel Psychology (WOP-P Erasmus Mundus) that involves a consortium
formed by the Universities of Coimbra, Paris V, Bologna, Barcelona and Valencia. Also noteworthy are the training activities carried
out under the Erasmus + program at the Faculty of Psychology of the Universities of Barcelona, Valencia, Seville and Bologna, at the
School of Advanced Studies of Trieste, as well as training courses dedicated to sharing good teaching practices (Kingston
University). The UA participates in the European Consortium of Innovative Universities network and one of its representatives in the
Teaching & Learning committee is a faculty member of this study program.

 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 1. Foi utilizado n=4 no preenchimento do ponto II.6.1.1 (eficiência formativa).

  
2. Para o preenchimento dos pontos II.6.2.4 (atividades de desenvolvimento), II.6.2.5 (integração das atividades em parcerias), II.6.3.1,
linha 5 (mobilidade de estudantes e docentes) e II.6.3.2 (participação em redes internacionais) foram considerados os docentes
listados no ponto II.3.3 (docentes do programa em 2017-2018) e no ponto II.9.5 (restantes docentes da UA que cumprem os requisitos
e estão interessados em participar no programa) com investigação científica na área da psicologia (n=15).

  
3. O número de estudantes estrangeiros matriculados no CE tem vindo a aumentar gradualmente. Assim, embora em 2017-18
existissem apenas 2 estudantes estrangeiros matriculados (8.7%; ver linha 1 do ponto II.6.3.1), só em 2018-19 matricularam-se 4
alunos estrangeiros.

  
4. Na linha 3 do ponto II.6.3.1 (programas de mobilidade internacional out), consideramos estadias em universidades estrangeiras no
âmbito de bolsas de doutoramento mistas da FCT.

  
5. Na linha 4 do ponto II.6.3.1, consideramos os 4 co-supervisores estrangeiros no universo atual (2017-2018) de 20 supervisores e
co-supervisores.

 
6.4. Eventual additional information on results.

 1. We considered n=4 in section II.6.1.1 (graduation efficiency).
  

2. In sections II.6.2.4 (development activities), II.6.2.5 (integration of activities in partnerships), II.6.3.1, line 5 (faculty mobility) and
II.6.3.2 (participation in international networks), the teaching staff with research in the field of psychology listed in both section II.3.3
and section II.9.5 was considered (n=15). These are faculty formally involved in the program in 2017-2018 and faculty meeting the
requirements and interested in participating in the program, respectively.

  
3. The number of foreign students enrolled in program has been gradually increasing. Thus, although in 2017-18 there were only 2
foreign students enrolled (8.7%, see line 1 of section II.6.3.1), 4 foreign students enrolled in 2018-19.

  
4. In line 3 of section II.6.3.1 (international mobility programs, out), we included internships in foreign universities under the FCT mixed
(in and out) PhD studentships.

  
5. In line 4 of section II.6.3.1, we considered the 4 foreign co-supervisors in the current universe (2017-2018) of 20 supervisors and co-
supervisors.

 

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções
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7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento

facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

 
7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.

 https://www.ua.pt/sigq/page/22105
 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia

da qualidade (PDF, máx. 500kB).
 7.1.2._Rel_DPD_9188_2017_18.pdf

 
7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio
aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os
resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação
periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao
acompanhamento da implementação dessas medidas. 

<sem resposta>

 
7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures supporting
the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection (including the results of student surveys
and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic assessment of the study programmes, the discussion and
use of the results of these assessments to define improvement measures, and the monitoring of their implementation. 

<no answer>

 
7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da
qualidade dos ciclos de estudos. 

<sem resposta>

 
7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 

<no answer>

 
7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional. 

<sem resposta>

 
7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional
development. 

<no answer>

 
7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.

 <sem resposta>

 
7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento
profissional.

 <sem resposta>

 
7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional
development.

 <no answer>

 
7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.

 <sem resposta>

 
7.2.5. Means of providing public information on the study programme.

 <no answer>

 
7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.

 <sem resposta>

 
7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.

 <no answer>

 

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/d4ba03e3-5b47-5f54-ee51-5bcdfc53871c/questionId/38cfaaba-9fd6-a098-8d9e-5bc465516975
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8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
1. Equipa. A qualidade e o reconhecimento nacional e internacional da equipa docente constituem um dos pontos fortes que estimula
quer a atratividade do CE quer o espírito crítico constante que se procura incutir nos estudantes. A equipa docente é cientificamente
reconhecida em várias áreas, desde processos psicológicos básicos (e.g., memória, atenção, aprendizagem) até a áreas aplicadas
(e.g., stress e medicina comportamental, avaliação neuropsicológica). A equipa contribui regularmente para revistas internacionais
de renome e capta regularmente financiamento competitivo para projetos de I&D. O pessoal não docente é motivado e eficiente.

 2. Recursos e parcerias. O programa possui recursos materiais e parcerias nacionais e internacionais estratégicas que constituem
indiscutíveis pontos fortes. No momento, existem 5 laboratórios em pleno funcionamento (NeuroLab, StressLab, Sleep & Chrono Lab,
OlfactionLab e EvoCogLab) e um laboratório em construção (interinamente designado de AnimalLAb). Todos os laboratórios estão
equipados com equipamentos de ponta. A Testoteca está em pleno funcionamento. A qualidade das infraestruturas e da sua
organização proporcionam aos estudantes um ambiente de investigação estimulante. As bolsas e os projetos de investigação são
enquadrados em parcerias com universidades no Reino Unido, Estados Unidos da América, Suécia, Itália e República da Irlanda, bem
como com instituições nacionais (e.g., Universidade de Coimbra, ISPA). As instalações são funcionais e suficientes.

 3. Relação tutorial. O programa coloca uma enfâse forte na relação tutorial entre o supervisor e o estudante. É no âmbito desta
relação e nas reuniões de laboratório ou de grupo de investigação que se promovem o conhecimento na área, o pensamento crítico e
a capacidade de comunicação. É aí também que se discutem os projetos de doutoramento, comunicações e artigos a submeter a
revistas com revisão por pares. Os relacionamentos entre estudantes e docentes primam pela proximidade e colaboração. Os
estudantes envolvem-se assim desde muito cedo em investigação e em trocas intelectuais formais e informais. A autonomia do
estudante é reforçada ao longo do programa. 

 4. Gestão. Os procedimentos administrativos para iniciar, frequentar e concluir o ciclo de estudos são padronizados, fluidos e
possuem diversas instâncias e processos de avaliação e verificação. Existem meios eficazes na divulgação do CE e na preparação
dos editais de candidatura, de matrícula, de creditação de competências, assim como nos processos de nomeação de júris e
agendamento de provas. 

 5. Garantia da Qualidade. O programa está integrado num Sistema de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino/Aprendizagem.
Este sistema constitui uma garantia quer para a identificação de boas práticas quer para o diagnóstico e correção de situações que
requerem melhoria.

 6. Procura e empregabilidade. O programa tem procura e taxa de empregabilidade elevadas.

 
8.1.1. Strengths 

1. Staff. The quality and national and international reputation of the faculty members is one of the strengths that stimulates both the
attractiveness of the program and the constant critical attitude that it seeks to impart to students. The teaching team is scientifically
recognized in many areas, from basic psychological processes (e.g., memory, attention, and learning) to applied areas (e.g., stress
and behavioral medicine, neuropsychological evaluation). The team regularly contributes to leading international journals and is
regularly funded via competitive calls for R&D projects. Non-teaching staff is motivated and efficient.

 2. Resources and partnerships. The program has material resources and national and international strategic partnerships that are
indisputable strengths. Currently, there are 5 fully functioning laboratories (NeuroLab, StressLab, Sleep & Chrono Lab, OlfactionLab
and EvoCogLab) and a laboratory under construction (temporarily designated as AnimalLAb). All laboratories are equipped with state-
of-the-art equipment. The Test Library is fully functional. The quality of the infrastructures and their organization provide a stimulating
research environment for students. Current scholarships and research projects are framed within partnerships with universities in
the United Kingdom, the United States of America, Sweden, Italy, and the Republic of Ireland, as well as with national institutions (e.g.,
University of Coimbra, ISPA). The facilities are appropriate and sufficient.

 3. Tutorial relationship. The program strongly emphasizes the tutorial relationship between supervisor and student. It is within the
scope of this relationship, and in the laboratory or research group meetings, that core knowledge in the research field, critical thinking
and the ability to communicate is fostered. This is also where doctoral projects, presentations and manuscripts to submit to peer-
reviewed journals are discussed. The relations between students and supervisors are both close and collaborative. Students engage
from early on both in research and in formal and informal intellectual exchanges. Student autonomy is reinforced and strengthened
throughout the program. 

 4. Management. The administrative procedures for enrolling, attending and completing the program are standardized, fluid and have
several evaluation and verification processes and procedures. There are effective means to publicize the program, to prepare calls,
register, and certify competences, as well means to nominate examination committees and schedule examinations. 

 5. Quality assurance. The program has a Quality Assurance System for the Teaching / Learning Process. This system is a guarantee
both to the identification of good practices and to the diagnosis and correction of situations that require improvement.

 6. Demand and employability. The high demand for the program and the high rate of employment are other strengths.

 
8.1.2. Pontos fracos 

1. O número atual de docentes representa uma evolução substancial relativamente à avaliação anterior. Contudo, se considerarmos
as cargas horárias exigidas pelos três ciclos de estudos da área científica da psicologia, este número necessita de continuar a
aumentar de forma sustentada, muito embora se reconheça um esforço concertado da UA para aumentar o número de docentes de
carreira nos últimos anos (veja-se, por exemplo, os procedimentos concursais descritos no ponto I.2).

 2. A ênfase do programa na relação tutorial entre estudante e supervisor responde ao requisito de profundidade do conhecimento,
mas é de valor mais limitado no que respeita à amplitude do mesmo. A exposição a outros domínios de investigação, a análise de
temáticas atuais (i.e., a amplitude de conhecimento) bem como o treino em técnicas especializadas deveriam, idealmente, ser
atingidos através de uma série anual de cursos especializados de curta duração e/ou através de uma série de conferências
temáticas realizadas por investigadores convidados de renome. Por constrangimentos de várias ordens, estas séries de cursos e/ou
conferências têm sido pouco frequentes.

 3. Apesar de existir uma ampla oferta de revistas científicas através de bases de dados multidisciplinares (e.g., Scopus, Web of
Science) ou via pesquisa integrada (e.g., b-on, Web of Knowledge), os docentes, investigadores e estudantes da UA não conseguem
aceder a algumas revistas de elevado impacto e líderes nas respetivas áreas. A título de exemplo, não existe acesso sem custos às
revistas da American Psychological Association. 

 4. No último triénio, a taxa de conclusão do programa em 3 ou 4 anos de estudos foi de 17%. Se alargarmos a janela temporal até 5
anos, a taxa atinge apenas os 58%.

 
8.1.2. Weaknesses 
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1. The current number of faculty members represents a substantial increase in comparison with the previous evaluation. However, if
we consider jointly the teaching loads imposed by the three cycles of study in the scientific field of psychology, this number must
continue to increase steadily, despite a concerted effort of the UA to increase the number of faculty members in recent years (see, for
example, the hiring procedures described in section I.2).

 2. The program emphasis on the tutorial relationship between student and supervisor responds to the requirement related to the
depth of knowledge but has more limited value concerning the breadth of knowledge. Ideally, exposure to other domains of research,
analysis of current issues (i.e., the breadth of knowledge) as well as training in specialized techniques should be achieved through an
annual series of short-term specialized courses and/or a series of thematic conferences given by renowned researchers. Due to
several constraints, these series of courses and/or conferences has been infrequent.

 3. Although there is a wide range of scientific journals available through multidisciplinary databases (e.g., Scopus, Web of Science) or
through integrated search engines (e.g., b-on, Web of Knowledge), the UA faculty, researchers and students are unable to access
some of the high-impact, leading journals in their research fields. For instance, there is no cost-free access to the journals of the
American Psychological Association.

 4. In the last three years, only 17% of the students completed their studies in 3 ou 4 years. If we extend the time window up to 5 years,
the rate reaches only 58%.

 
8.1.3. Oportunidades 

1. A recente criação do polo de gestão UA do William James Center for Research (WJCR) constitui a uma oportunidade importante
para o CE. O WJCR é uma unidade reconhecida e financiada pela FCT localizada no ISPA que, na avaliação pretérita, foi classificada
como excelente. Trata-se de uma unidade temática, totalmente dedicada à investigação psicológica, tanto nos domínios da ciência
fundamental como translacional. A candidatura apresentada em 2017-2018 para avaliação pela FCT incluiu já o polo de gestão UA
bem como a respetiva dotação orçamental. Considerando a produtividade científica da equipa de investigadores e o histórico
avaliativo do WJCR, temos razões para antecipar uma avaliação positiva. Caso a candidatura seja bem-sucedida, antecipamos um
aumento significativo do número de bolseiros e investigadores, bem como das verbas disponíveis para investigação, com óbvios
benefícios para o programa. Associado a esta candidatura, foi também realizado um pedido de bolsas de doutoramento para
frequentar este CE.

 2. Alguns dos docentes não transitarão para o WJCR durante o próximo ciclo de financiamento das unidades de I&D, permanecendo
filiados noutros centros UA. Considerando a produtividade apresentada, esperamos também uma avaliação positiva quer para os
que permanecem no CINTESIS quer para os que permanecem no CIDTFF.

 3. O recente descongelamento pela FCT dos apoios a Projetos de IC&DT em todos os Domínios Científicos constitui também uma
oportunidade para o CE. Na edição de 2017, um dos projetos submetidos pelos membros da equipa docente foi aprovado para
financiamento. A procura de financiamento continuará em futuras edições. Estes financiamentos facilitam a realização de
investigação a tempo inteiro, muitas vezes por estudantes do CE.

 4. A UA possui condições invejáveis para a realização de investigação científica na área da psicologia (veja-se por exemplo os
laboratórios disponíveis, pontos I.2 e I.4.1.1). A taxa atual de ocupação dos espaços e dos equipamentos permite ainda um
crescimento sustentado do número de utilizadores, particularmente por estudantes deste CE.

 5. Finalmente, foi criada a Rede alumni para se conhecer o percurso dos estudantes, o grau de empregabilidade dos cursos e para
manter a sua ligação à UA.

 
8.1.3. Opportunities 

1. The management branch of the William James Center for Research (WJCR) recently created at the UA is an important opportunity
for the program. The WJCR is a recognized, FCT-funded unit located at ISPA, which in the past evaluation was rated as excellent. It is a
thematic unit, totally devoted to psychological research, both fundamental and translational. The application submitted in 2017-2018
for evaluation by FCT already included the UA management extension as well as its budgetary allocation. Considering the scientific
productivity of the research team and the evaluation history of the WJCR, we have reasons to anticipate a positive evaluation. If the
application is successful, we anticipate a significant increase in the number of fellows and researchers, as well as an increase in the
funds available for research, with obvious benefits to the program. Associated with this application, we included an application for
doctoral scholarships to attend this program.

 2. Some of the faculty members will not transfer to the WJCR during the next funding cycle of R&D units, remaining affiliated with
other UA research centers. Considering their productivity, we also expect a positive evaluation for both those who remain in
CINTESIS and those who remain in CIDTFF.

 3. The recent release of financial support by FCT for R&D Projects in all Scientific Domains is also an opportunity for the program. In
the 2017 edition, one of the projects submitted by faculty members was approved for funding. The search for funding will continue in
future editions. This funding facilitates fulltime research, often by doctoral students.

 4. The UA has privileged conditions for scientific research in the field of psychology (see, for example, the available laboratories,
sections I.2 and I.4.1.1). The current rate of use of both spaces and equipment allows a sustained growth in the number of users,
particularly by doctoral students.

 5. Finally, the alumni network was created to know the students’ career paths, to examine the employability of the programs and to
keep former students engaged with the university.

 
8.1.4. Constrangimentos 

As restrições orçamentais impostas nos últimos anos têm sido um obstáculo à plena implementação das atividades previstas (veja-
se, por exemplo, a série anual de cursos especializados e de conferências temáticas). Do mesmo modo, estas restrições têm
impedido o aumento do corpo docente e a progressão na carreira dos docentes atuais ao ritmo desejado. As restrições têm também
moderado o investimento da UA em geral e do departamento em particular (e.g., em equipamentos, provas psicológicas, acervo
bibliográfico, bases de dados).

 A crise socioeconómica do país tem também tido repercussões na formação e investigação no ensino superior, podendo reduzir o
número de candidatos às vagas disponibilizadas para o CE.

 
8.1.4. Threats 

The budgetary constraints imposed in recent years have been an obstacle to the implementation of the planned activities (see, for
example, the annual series of specialized courses and thematic conferences). Likewise, these restrictions have prevented the
increase in faculty number and career progression of current faculty at the desired pace. These constraints have also lessened the
investment both from UA in general and from the department (e.g., equipment, psychological tests, bibliography, databases).
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The country's socio-economic crisis has also had repercussions on training and research in higher education, which may reduce the
number of applicants to the program.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Número de docentes: a UA deve negociar e implementar um plano plurianual de contratações na área científica da psicologia de
forma a aumentar o número de docentes de carreira na área.

 
8.2.1. Improvement measure 

Number of faculty: the UA should negotiate and implement a multi-annual hiring plan in the scientific area of psychology in order to
increase the number of faculty in the area.

 
 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Alta, 2 anos

 
8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 

High, 2 years

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Lançamento do primeiro procedimento concursal no âmbito do plano plurianual de contratações para a área científica da psicologia.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

First public call under the agreed multi-annual hiring plan for the scientific area of psychology.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ciclo de cursos especializados e/ou de conferências convidadas: o departamento e a direção do programa doutoral devem preparar
com antecedência (i.e., no ano anterior) um plano de cursos especializados e/ou de conferências convidadas a decorrer no ano letivo
seguinte, incluindo a respetiva dotação orçamental. Deve ainda ser articulada com a Escola Doutoral da UA a oferta de formações
curtas de soft skills. 

 
 
8.2.1. Improvement measure 

Cycle of specialized courses and / or invited conferences: the department and the directive board of the program should prepare in
advance (i.e., in the preceding year) a plan of specialized courses and / or invited conferences to offer in the following academic year,
including their budget allocation. It should also be coordinated with the Doctoral School of the UA the offer of short courses focused on
soft skills.

 
 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Alta, 1 ano

 
8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 

High, 1 year

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Implementação da primeira série de cursos especializados e / ou de conferências convidadas.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

First series of specialized courses and/or invited conferences takes place.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Acesso a revistas da especialidade: a UA procurará subscrever uma base de dados da American Psychological Association (por
exemplo, PsycArticles ou PsycInfo).

 
8.2.1. Improvement measure 

Access to specialty journals: the AU will endeavor to subscribe a database of the American Psychological Association (e.g.,
PsycArticles or PsycInfo).

 
 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
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Média, 5 anos

 
8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 

Medium, 5 years

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Subscrição de uma base de dados da American Psychological Association com acesso via Serviços de Biblioteca, Informação
Documental e Museologia da UA.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Subscription of a database from American Psychological Association with access via the Library, Documentary Information and
Museology Services of UA.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Taxa de conclusão do CE em 3 ou 4 anos: tomando partido das funcionalidades Sistema de Garantia da Qualidade do Processo de
Ensino/Aprendizagem da UA, que foi recentemente estendido aos terceiros ciclos, a direção do programa e os supervisores deverão
sinalizar precocemente situações de atraso nos planos de trabalho propostos e propor ações de melhoria e recuperação. 

 
 
8.2.1. Improvement measure 

3- to 4-year completion rate: taking advantage of the UA’s Quality Assurance System for the Teaching / Learning Process, recently
extended to third cycles, the Directive Board of the program and the supervisors should signal early delays in the proposed work
plans and suggest improvement and recovery actions.

 
 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Alta, 1 ano

 
8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 

High, 1 year

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Primeira reunião anual entre direção do programa e supervisores para discutir boas práticas e eventuais situações problemáticas
entretanto sinalizadas.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

First annual meeting between the program directive board and the supervisors to discuss good practices and possible situations
flagged as problematic.

 

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Nesta secção, pretendemos apenas clarificar a composição do corpo docente do CE. No ano letivo de 2017-18, apenas dez docentes
estiveram envolvidos ativamente no programa, quer como docentes de uma UC quer como supervisores ou co-supervisores. Estes
docentes encontram-se listados no ponto II.3 e subdivisões subsequentes. Como se pode observar no ponto II.3.3, sete dos dez
docentes possuem doutoramento na área científica do CE.

 Além destes sete docentes, existem na UA mais oito docentes com grau de doutor em psicologia, área afim ou especialidade da
psicologia. Entre estes oito, quatro possuem doutoramento em psicologia e outros quatro têm formação de base em Psicologia
(licenciatura e mestrado, quando exista) e doutoramento numa área afim (no caso, Ciências Biomédicas - 2 docentes, Ciências da
Educação, com especialização em Psicologia da Educação – 2 docentes). Estes docentes contribuem regularmente para o ensino no
primeiro e/ou segundo ciclo em psicologia e realizam trabalho de investigação claramente no domínio da psicologia. As fichas
curriculares destes docentes podem ser consultadas no ponto II.9.5.

 Em suma, o corpo docente com interesse em contribuir para o programa e supervisionar estudantes ascende a 15.

 
9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 

In this section, our aim is to clarify the number of faculty in the program. In the academic year of 2017-18, only ten faculty members
were actively involved in the program, either as teachers of a course or as supervisors or co-supervisors. These members are listed
in section II.3 and ensuing subdivisions. As section II.3.3 shows, seven of these ten have a PhD in the scientific area of the program.

 In addition to these seven members, there are at the UA another eight faculty members with a PhD in psychology, related area or
specialty of psychology. Among these eight, four have a PhD in psychology and four others have a background in Psychology
(bachelor's and master's degree, if it exists) and a PhD in a related field (Biomedical Sciences - 2 members, Education Sciences,
specializing in Psychology of Education - 2 members). These members contribute regularly to teaching in the first and / or second
cycle in psychology and carry out research clearly in the field of psychology. The curricular files of each of these members can be
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found in section II.9.5.
 In short, the number of faculty with an interest in contributing to the program and supervising students amounts to 15.

 

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. Nova Estrutura Curricular

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 <sem resposta>

 
9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).

 <no answer>

 

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the degree

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 <sem resposta>

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 <no answer>

 

9.3.3 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)

(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 <no answer>

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 <sem resposta>

 
9.4.1.3. Duração:

 <sem resposta>
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9.4.1.4. Horas de trabalho:

 <sem resposta>

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 <sem resposta>

 
9.4.1.6. ECTS:

 <sem resposta>

 
9.4.1.7. Observações:

 <sem resposta>

 
9.4.1.7. Observations:

 <no answer>

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 <sem resposta>

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 <sem resposta>

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 <no answer>

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 <sem resposta>

 
9.4.5. Syllabus:

 <no answer>

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 <sem resposta>

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 <no answer>

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 <sem resposta>

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 <no answer>

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 <sem resposta>

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 <no answer>

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 <sem resposta>

 

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Liliana Xavier Marques de Sousa

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Liliana Xavier Marques de Sousa

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

Anexo III - Aida Maria de Figueiredo Ferreira

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Aida Maria de Figueiredo Ferreira

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - José Ignacio Guinaldo Martin

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Ignacio Guinaldo Martin

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Óscar Manuel Soares Ribeiro

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Óscar Manuel Soares Ribeiro

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Maria Gabriela Correia de Castro Portugal

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Gabriela Correia de Castro Portugal

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Elisabeth de Jesus Oliveira Brito

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Elisabeth de Jesus Oliveira Brito

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Isabel Cristina Dórdio Dimas

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Isabel Cristina Dórdio Dimas

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Catarina Pires da Rosa

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Catarina Pires da Rosa

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
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