
ACEF/1920/0310992 — 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/1314/10992

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar

1.3. Data da decisão.
2015-10-06

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._2. Sintese das medidas de melhoria ACEF 19200310992 (PD CEM_UA).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 2)

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
(see point 2, above)

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 2)

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
(see point 2, above)

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?
Não

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
<sem resposta>

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
<no answer>

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de
avaliação?

Não

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

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

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

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.
<sem resposta>

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Ciência e Engenharia de Materiais

1.3. Study programme.
Materials Science and Engineering

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Aviso_n.º_6378_2017.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Ciência e Engenharia de Materiais

1.6. Main scientific area of the study programme.
Materials Science and Engineering

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
543

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:
442

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:
441

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
240

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):
4 anos lectivos/ 8 semestres

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):
4 academic years / 8 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
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20

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

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
Podem candidatar -se ao programa doutoral em CEM:
1. Os detentores de grau de mestre ou equivalente legal em Ciência de Materiais, em Engenharia de Materiais, em Engenharia Cerâmica e do Vidro,
em Biomateriais, em Engenharia Física, em Física, em Engenharia Química, em Química, em Engenharia Mecânica, em Electrotecnia e Electrónica
com formação de Materiais, ou em outras áreas científicas afins.
2. Os titulares de um grau académico superior estrangeiro nas mesmas áreas de formação já definidas em 1 que seja reconhecido como
satisfazendo os objetivos do grau de mestre pelo órgão científico e estatutariamente competente.
3. O Conselho Científico da Universidade de Aveiro pode admitir, sob proposta da direção do ciclo de estudos, candidatos que não satisfaçam as
condições referidas nos números anteriores mas cujo curriculum escolar, científico ou profissional demonstre adequada preparação para a
frequência do doutoramento.
O júri de selecção das candidaturas é constituído por 3 membros

1.11. Specific entry requirements.
May apply to the MSE doctoral program candidates with:
1. Master level degree, or legal equivalent in Materials Science, Materials Engineering, Ceramic and Glass Engineering, Biomaterials, Physics
Engineering, Physics, Chemical Engineering, Chemistry, Mechanical Engineering, Electrotechnique and Electronics with education in materials, or in
other areas related to materials;
2. Foreign higher education degree in the same domains of education as defined in 1 recognised as satisfying the objectives of the master degree by
the scientifically and statutorily competent body.
2.4. The Scientific Council of the University of Aveiro can admit applicants proposed by the Director of the Study Cycle who do not meet the
conditions specified above but whose academic, scientific or professional curriculum reveals an adequate preparation for frequenting the doctoral
programme. 
The jury for selecting candidates consists of 3 members.

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:
Universidade de Aveiro

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

1.15. Observações.
n.a.

1.15. Observations.
n.a.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
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):

N/A N/A

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

2.2. Estrutura Curricular - Estrutura curricular única

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Estrutura curricular única
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2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Single curricular structure

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

Ciência e Engenharia de Materiais / Materials Science and Engineering CEM 204 0
Nanociências e Nanotecnologias / Nanosciences and Nanotechnologies NN 6 0
Química/ Chemistry/Engenharia Física/Physics Engineering/Física/Physics/Ciência
Engenharia de Materiais/Materials Science and Engineering Q/EF/F/CEM 0 6

Engenharia Gestão Industrial/Industrial Management
Engineering/Gestão/Management/Ciência Engenharia do Ambiente /Environment Science
Engineering

EGI/GES/CEA 0 6

Qualquer área científ ica/Any scientif ic area QAC 0 18
(5 Items)  210 30  

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.

Como curso de 3º Ciclo as metodologias de trabalho de investigação orientada são necessariamente dominantes no processo formativo. Deve
assim separar-se a formação por via da realização de unidades curriculares do trabalho desenvolvido pelo discente com o Projeto de Tese e Tese.
No primeiro conjunto o aluno segue aulas presenciais e seminários para a aquisição de conhecimentos transversais. A diversidade de opções e
existência de opções livres criam o espaço adequado para ser o estudante construir o seu perfil de aprendizagem. 
As metodologias de pesquisa e investigação a serem apreendidas pela realização da preparação do projeto de tese e tese são complexas e únicas.
A aprendizagem é a assimilação de um trabalho criativo e original do estudante desenvolvido em equipe. O sistema interno de garantia da qualidade
monitoriza os principais resultados conseguidos pelo estudante, o nível de satisfação e os indicadores de participação deste na atividade científica
envolvente.

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.

As course of 3rd Cycle of High Education, the methodologies of oriented research work are necessarily dominant in the formative process. Thus, the
formation through the realization of curricular units separates from methodologies of work developed by the student for Thesis Project and Thesis. In
the first set the student follows classroom classes and seminars for the acquisition of transversal knowledge. The diversity of electives and the
existence of free electives create the appropriate spaces for students to build their learning profiles.
The research methodologies apprehended by the preparation of thesis project and doctorate thesis are complex and unique. Learning is the
assimilation of process of creative and original work by student in a team. The internal quality assurance system monitors the main results achieved
by the student, the level of satisfaction and the indexes of student's participation in the surrounding scientific activity.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Os estudantes de doutoramento estão na quase totalidade vinculados a projetos de doutoramento com contratos de bolseiro. Estão integrados em
grupos científicos largos com dimensão média de 15 membros. Trabalham regularmente durante a semana nas componentes curricular ou de
investigação dos seus doutoramentos. Num balanço de 7 horas de trabalho diário nos espaços de formação da Universidade e 48 semanas de
atividade realizam-se as 1620 horas, o pressuposto dos 60 ECTS/ano. Na monitorização feita pelo sistema de garantia de qualidade a avaliação dos
orientadores do tempo dedicado ao trabalho pelos doutorandos é convergente para estes níveis.
O SGQ, conforme descrito no ponto 2.3.1, permite avaliar, entre outros parâmetros a carga de trabalho associada com as diferentes UCs.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
PhD students are almost all linked to PhD projects with fellowship contracts. They integrate in wide scientific teams with average size of 15
members. They work regularly during the week on the curriculum or research components of their doctorates. In a balance of 7 hours of daily work
inside the facilities of the University and 48 weeks of activity, the 1620 hours of work/year are fulfilled, the assumption of 60 ECTS/year. In the
monitoring by the quality assurance system, the evaluation by the supervisors of the time dedicated to the work by the doctoral students converges
to these levels.
The SGQ, as described in section 2.3.1, allows to evaluate, among other parameters, the workload associated with the different UCs.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
A aprovação em cada uma e no conjunto das unidades curriculares é, por um lado, a prova de que o estudante adquiriu os conhecimentos
enunciados nos conteúdos programáticos e cumpriu os objetivos de aprendizagem fixados para as unidades curriculares. Por outro lado, a
produção científica dos doutorandos permite aferir e validar durante o processo formativo os níveis com que os estudantes vão atingindo os
objetivos da mesma aprendizagem.
Em cada UC, os objetivos a atingir são claramente definidos no início do semestre e a avaliação reflete em que medida os objetivos definidos são
alcançados. Adicionalmente, os métodos de avaliação implementados devem permitir avaliar de uma forma efetiva se os referidos objetivos foram
ou não atingidos. Estes são também sujeitos a escrutínio no SGQ e qualquer eventual anormalidade detetada é sujeita a verificação e planos de
melhoria propostos.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
Approval in each and all curricular units is, on the one hand, proof that the student have acquired the knowledge defined in the syllabus and fulfilled
the learning objectives set for the curricular units. On the other hand, assessing the scientific production of doctoral students allows to measure and
validate the levels with which students are achieving the goals of learning during the formative process. 
For each UC, the objectives to be achieved are defined in the beginning of the semester. The evaluation takes into account the objectives achieved. It
is necessary to better understand the origin of the discrepancies observed in order to predict possible corrective measures. On the other hand, it



must be ensured that the evaluation method used allows, in a simple way, to verify whether or not the objectives have been achieved. These are also
subject to scrutiny in the QMS and any eventual abnormalities detected are subject to verification and proposed improvement plans

2.4. Observações

2.4 Observações.
Pela sua natureza o 3º Ciclo é fundado na participação do estudante de doutoramento em atividades de investigação científica.

2.4 Observations.
By its very nature the 3rd Cycle is founded on the participation of the PhD students in scientific research activities.

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.
Joaquim Manuel Vieira, Diretor/Director
Jorge Ribeiro Frade, Vice-Diretor/ Deputy Director

Comissão Cientifica do Programa Doutoral/ Scientific Commission of the doctoral program:
Joaquim Manuel Vieira, President
Jorge Ribeiro Frade,
João Carlos Celestino Dias da Rocha
Luis António Ferreira Dias Carlos
Paula Maria Lousada Silveirinha Vilarinho.

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

Ana Maria Bastos da Costa
Segadães

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais 100.00 Ficha submetida

Ana Maria de Oliveira e Rocha
Senos

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais 100.00 Ficha submetida

Andrei Kavaleuski Investigador Doutor química física 100.00 Ficha submetida

Augusto Luís Barros Lopes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais 100.00 Ficha submetida

Filipe José Alves de Oliveira Investigador Doutor Ciência e Engenharia de
Materiais 100.00 Ficha submetida

Isabel Margarida Miranda Salvado Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia dos

Materiais 100.00 Ficha submetida

João André da Costa Tedim Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química-Física 100.00 Ficha submetida

João António Labrincha Batista Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais 100.00 Ficha submetida

João Carlos Matias Celestino
Gomes da Rocha

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Química 100.00 Ficha submetida

João Filipe Colardelle da Cruz
Mano

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Química 100.00 Ficha submetida

Joaquim Manuel Vieira Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais 100.00 Ficha submetida

Jorge Ribeiro Frade Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Tecnologia do Vidro 100.00 Ficha submetida

José Maria da Fonte Ferreira Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais 100.00 Ficha submetida

José Martinho Marques de Oliveira Professor Coordenador ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais 100.00 Ficha submetida

Luís António da Cruz Tarelho Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências e Engenharia do

Ambiente 100.00 Ficha submetida

Luís António Ferreira Martins Dias
Carlos

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Física 100.00 Ficha submetida

Manuel Pedro Fernandes Graça Investigador Doutor Física 100.00 Ficha submetida
Maria Elisabete Jorge Vieira da
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais 100.00 Ficha submetida

Maria Helena Figueira Vaz
Fernandes

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais 100.00 Ficha submetida

Paula Celeste da Silva Ferreira Investigador Doutor Química 100.00 Ficha submetida
Paula Maria Lousada Silveirinha
Vilarinho

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais 100.00 Ficha submetida
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/39f8d7b7-5d27-daa2-70e2-5dadd4d9e9d2/annexId/678bc849-f8f1-5a6a-22ee-5dd6bd8d41a1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/39f8d7b7-5d27-daa2-70e2-5dadd4d9e9d2/annexId/e73c0dac-3171-c925-f07f-5dd6bd643216
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/39f8d7b7-5d27-daa2-70e2-5dadd4d9e9d2/annexId/9cb80ae6-5fb3-1b85-2ed1-5dd6bd7ee009
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/39f8d7b7-5d27-daa2-70e2-5dadd4d9e9d2/annexId/3ca69705-811b-1695-2979-5dd6bd5d3ac3


Pedro Manuel Lima de Quintanilha
Mantas

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciência e Engenharia de
Materiais

100.00 Ficha submetida

Robert Carlyle Pullar Investigador Doutor Engenharia dos Materiais 100.00 Ficha submetida

Rui Ramos Ferreira e Silva Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência e Engenharia de

Materiais 100.00 Ficha submetida

Susana Maria Henriques Olhero Investigador Doutor Ciência e Engenharia de
Materiais 100.00 Ficha submetida

Vitor Brás de Sequeira Amaral Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Física 100.00 Ficha submetida

     2600  

<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.
26

3.4.1.2. Número total de ETI.
26

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: 20 76.923076923077

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): 26 100

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 20 76.923076923077 26

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 26

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 20 76.923076923077 26

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 26

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/39f8d7b7-5d27-daa2-70e2-5dadd4d9e9d2/annexId/e8432861-ed36-1804-da8c-5dd6bd4c9a48
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/39f8d7b7-5d27-daa2-70e2-5dadd4d9e9d2/annexId/ab5a850b-e46c-c90c-4183-5dd6bdd4b01d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/39f8d7b7-5d27-daa2-70e2-5dadd4d9e9d2/annexId/57c05ea1-2ddb-d19e-7cc5-5dd6bd013777
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/39f8d7b7-5d27-daa2-70e2-5dadd4d9e9d2/annexId/397d23bd-47bf-7cf4-c247-5dd6bdc0115d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/39f8d7b7-5d27-daa2-70e2-5dadd4d9e9d2/annexId/bdc24929-1b9d-c1b8-476b-5dd6bd40ef7b


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

Funcionários administrativos a 100% - 4
Funcionários técnicos de laboratório a 100% - 3
Funcionários técnicos de oficina a 100% - 2

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
100% Administrative Staff - 4
100% Lab Technical Staff - 3
100% workshop technical staff - 2

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Mestrado - 5
Licenciados - 2
12º ano – 2

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Master Degree - 5
Bacherol Degree - 2
High School - 2

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. 
33

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 57.6
Feminino / Female 42.4

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 7
2º ano curricular 13
3º ano curricular 5
4º ano curricular 8
 33

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 20 20 20
N.º de candidatos / No. of candidates 12 16 7
N.º de colocados / No. of accepted candidates 11 13 6
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 13 11 2
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted
candidate 12.5 11.7 13.4

Nota média de entrada / Average entrance mark 14.8 15.3 15.8



5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
O programa doutoral em Ciência e Engenharia de Materiais é constituído por uma estrutura curricular única não havendo espaço para a análise de
grupos de estudantes por percurso. Tem interesse investigar-se a origem geográfica e académica e percurso formativo dos 33 alunos ingressados
no Programa Doutoral em Ciência e Engenharia de Materiais a frequentar o ano letivo de referência, 2018/2019. 
Do estudo de caracterização da origem geográfica e académica dos 33 alunos do curso inscritos no ano letivo de 2018/2019 sobressai o seguinte:

A – Nacionalidade dos alunos do curso à data do ingresso no programa doutoral
a.1 Com nacionalidade portuguesa: 19
a.2 Com outra nacionalidade: 14 (42%), dos quais
i) Nacionais de outros países da União Europeia: 3, (Espanha (2), França (1))
ii) Outros países europeus: 3, (Bielorrússia (2), Rússia (1))
iii) Ásia: 3, (Irão (2), República Popular da China (1))
iv) América: 3 (Brasil (2), Trindade e Tobago (1))
v) África: 2 (Líbia (1), Nigéria (1)).

B – Instituição académica da habilitação de ingresso dos alunos (2º Ciclo ou equivalente)
b.1 Concluíram o 2º Ciclo, ou equivalente na Universidade de Aveiro: 20 alunos
i) Com 2º Ciclo em Ciência e Engenharia de Materiais (UA): 15 (45% do total), 
ii) Em outra área científica: 5 (15 % do total)
b.2 Concluíram o 2º Ciclo, ou equivalente em outra universidade: 13 (39%) alunos, dos quais
ii) Com 2º Ciclo em Ciência e Engenharia de Materiais: 5 (15 % do total)
iii) Em outra área científica: 8 (24% do total)

C – A análise por área científica de formação de 2º Ciclo ou equivalente mostra o seguinte:
c.1 Com formação de 2º Ciclo em Ciência e Engenharia de Materiais: 20 alunos (61% do total)
c.2 Com formação de 2º Ciclo ou equivalente em outras áreas científicas: 13 alunos, dos quais
i) em Química e Engenharia Química: 5 (15% do total),
ii) Engenharia Biomédica – Biomateriais: 3 (9 % do total),
iii) Ciências e Engenharia do Ambiente, Energia, Sistemas sustentáveis: 3 (9% do total), 
iv) Engenharia Civil: 1 (3% do total)
v) Biotecnologia e Qualidade Alimentar 1 (3% do total)
O Programa Doutoral em Ciência e Engenharia de Materiais atrai uma fração importante de alunos estrangeiros, 40% dos quais já tinham realizado
a sua formação de 2º Ciclo na Universidade de Aveiro, tendo optado por prosseguir o seu doutoramento na mesma Universidade.
O CICECO-Instituto de Materiais promove estrategicamente a investigação em temas interdisciplinares centrados em Materiais. A
interdisciplinaridade e mobilidade entre áreas cientificas demonstrada por fração significativa dos doutorandos do programa doutoral, onde cerca
de 40% tem formação de 2º Ciclo em área diferente da do curso, é um valor que aumenta o significado da investigação que de desenvolve e alarga
as oportunidades de empregabilidade e de realização futura destes doutorados.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The doctoral program in Materials Science and Engineering consists of a unique curricular structure and there is no room for the analysis of student
groups by path. It is interesting to proceed with the investigation of geographic and academic origin and educational background of the 33 students
enrolled in the Doctoral Program in Materials Science and Engineering attending the reference academic year, 2018/2019.
The study on geographical and academic origin of the 33 students of the course enrolled in the academic year 2018/2019, shows the following:

A - Nationality of students of the course at the time of entry into the doctoral program
a.1 With Portuguese nationality: 19
a.2 With another nationality: 14 (42%), of which
(i) Nationals of other countries of the European Union: 3, (Spain (2), France (1))
ii) Other European countries: 3, (Belarus (2), Russia (1))
iii) Asia: 3, (Iran (2), People's Republic of China (1))
iv) America: 3 (Brazil (2), Trinidad and Tobago (1))
v) Africa: 2 (Libya (1), Nigeria (1)).

B - Academic institution awarding entrance habilitation (2nd Cycle or equivalent) to the same students 
b.1 Concluded the 2nd Cycle, or equivalent at the University of Aveiro: 20 students
i) With 2nd Cycle in Materials Science and Engineering (UA): 15 (45% of the total), 
ii) In another scientific area: 5 (15% of the total)
b.2 Completed the 2nd Cycle, or equivalent in another university: 13 (39%) students, of which
ii) With 2nd Cycle in Materials Science and Engineering: 5 (15% of total)
iii) In another scientific area: 8 (24% of the total)

C – The analysis by scientific area of 2nd Cycle education or equivalent shows the following:
c.1 Graduated in Materials Science and Engineering: 20 students (61% of total)
c.2 Graduated in other scientific areas: 13 students, of which
i) in Chemistry and Chemical Engineering: 5 (15% of the total);
ii) Biomedical Engineering - Biomaterials: 3 (9% of the total),
iii) Environmental Sciences and Engineering, Energy, Sustainable Systems: 3 (9% of the total),
iv) Civil Engineering: 1 (3% of the total)
v) Biotechnology and Food Quality 1 (3% of total)

The Doctoral Program in Materials Science and Engineering attracts an important fraction of foreign students, 40% of whom had already completed
their 2nd Cycle Education at the University of Aveiro, having chosen to pursue their doctorate at the same University.
CICECO-Institute of Materials strategically promotes interdisciplinary research centered on topics of Materials. The interdisciplinary education and
mobility between scientific areas demonstrated by a significant fraction of the students of the doctoral program, where about 40% have a 2nd Cycle
degree in a different area from the course, is a value that increases the meaning of the research being developed and widens future opportunities of
employment and life accomplishment for doctorate graduates.



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 8 8 3
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 2 2 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 2 2 0
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 2 2 1
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than
N+2 years 2 2 2

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). 

2016: 
- José Carlos Martins de Almeida: "Materiais híbridos para aplicações biomédicas";
- Paula Maria da Costa Torres: "Cimentos injetáveis à base de fosfatos de cálcio para vertebroplastia";
- Mohammadmehdi Shabani : "Tribossistemas de revestimentos multicamada de diamante CVD micro/ nanocristalino"
- Alexandra Bîntu: "Análise e controlo da sensibilidade à velocidade de deformação das ligas de AlMg e aço TWIP para melhorar o comportamento
mecânico";
- Isabel Alexandra Gonçalves Antunes: "Mecanoquímica de materiais de pilhas de combustível de alta temperatura";
- Alichandra Maria Gonçalves de Castro: "Concepção de filmes finos mesoporosos multifuncionais para aplicações electrónicas";
- Anuraag Gaddam: "Estrutura e cristalização de vidros de silicato de lítio multicomponentes";
- Mirtha Alejandra de Oliveira Lourenço: "Modificação de organossílicas mesoporosas periódicas para a separação de CO2/CH4";

2017:
- Javier Macías Montiel: "Materiais de ânode à base de SrVO3 para pilhas de combustível de óxido sólido alimentadas por hidrocarbonetos"
- Maria Adelaide Cotovio Salvador: "Nano-iónicos: optimização da condução protónica de electrólitos por dopagem heterogénea";
- Ricardo Manuel Fonseca Lopes da Silva: "Heteroestruturas de óxido metálico/nanotubos de carbono para condensadores de dupla camada
elétrica"
- Monika Malgorzata Tomczyk: "Desenho de materiais funcionais 2D para futuras aplicações em microeletrônica";
- Maksim Starykevich: "Eletrosíntese de nanopartículas metálicas 1-D de DES usando modelos anódicos porosos";
- Olga Karavai: "Mapeamento de parâmetros locais de corrosão usando SVET e SIET";
- Ana Catarina Fernandes Marques: "Desenho e Processamento de Estruturas Porosas de Fosfatos de Cálcio por Robocasting para Engenharia de
Tecido Ósseo";
- Aleksey Lisenkov: "Síntese eletroquímica de filmes de óxido finos em superfícies de titânio e alumínio usando anodização a altas tensões";

2018:
- Ana Inês Batista Lourenço Rondão: "Papel do eletrólito e elétrodos na performance de sensores de oxigénio"
- Stanley Udochukwu Ofoegbu: "Corrosão e inibição de corrosão em combinações multi-materiais"
- Jorge Augusto de Oliveira Carneiro: "Modificação superficial de nanocontentores de inibidores de corrosão para melhoria da compatibilidade com
revestimentos protetores"

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). 
2016: 
- José Carlos Martins de Almeida: "Materiais híbridos para aplicações biomédicas";
- Paula Maria da Costa Torres: "Cimentos injetáveis à base de fosfatos de cálcio para vertebroplastia";
- Mohammadmehdi Shabani : "Tribossistemas de revestimentos multicamada de diamante CVD micro/ nanocristalino"
- Alexandra Bîntu: "Análise e controlo da sensibilidade à velocidade de deformação das ligas de AlMg e aço TWIP para melhorar o comportamento
mecânico";
- Isabel Alexandra Gonçalves Antunes: "Mecanoquímica de materiais de pilhas de combustível de alta temperatura";
- Alichandra Maria Gonçalves de Castro: "Concepção de filmes finos mesoporosos multifuncionais para aplicações electrónicas";
- Anuraag Gaddam: "Estrutura e cristalização de vidros de silicato de lítio multicomponentes";
- Mirtha Alejandra de Oliveira Lourenço: "Modificação de organossílicas mesoporosas periódicas para a separação de CO2/CH4";

2017:
- Javier Macías Montiel: "Materiais de ânode à base de SrVO3 para pilhas de combustível de óxido sólido alimentadas por hidrocarbonetos"
- Maria Adelaide Cotovio Salvador: "Nano-iónicos: optimização da condução protónica de electrólitos por dopagem heterogénea";
- Ricardo Manuel Fonseca Lopes da Silva: "Heteroestruturas de óxido metálico/nanotubos de carbono para condensadores de dupla camada
elétrica"
- Monika Malgorzata Tomczyk: "Desenho de materiais funcionais 2D para futuras aplicações em microeletrônica";
- Maksim Starykevich: "Eletrosíntese de nanopartículas metálicas 1-D de DES usando modelos anódicos porosos";
- Olga Karavai: "Mapeamento de parâmetros locais de corrosão usando SVET e SIET";
- Ana Catarina Fernandes Marques: "Desenho e Processamento de Estruturas Porosas de Fosfatos de Cálcio por Robocasting para Engenharia de
Tecido Ósseo";
- Aleksey Lisenkov: "Síntese eletroquímica de filmes de óxido finos em superfícies de titânio e alumínio usando anodização a altas tensões";

2018:
- Ana Inês Batista Lourenço Rondão: "Papel do eletrólito e elétrodos na performance de sensores de oxigénio"
- Stanley Udochukwu Ofoegbu: "Corrosão e inibição de corrosão em combinações multi-materiais"



- Jorge Augusto de Oliveira Carneiro: "Modificação superficial de nanocontentores de inibidores de corrosão para melhoria da compatibilidade com
revestimentos protetores"

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
UCs:
1) Corroborando a elevada qualidade dos alunos, selecionados por processos competitivos, o sucesso escolar medido pela razão
aprovados/avaliados é de 100% nas UCs obrigatórias e de opção do curso doutoral, independentemente da área científica.
2) A matrícula dos alunos por anos letivos completos mesmo quando admitidos e ingressados no fim do 1º semestre ou depois explica os registos
de UCs com inscrições, mas sem avaliados.
3) A diferença expressiva entre os números de alunos avaliados na UC PROJECTO/TESE e os números de inscritos no Quadro 5.2, traduz
dificuldades transversais da gestão do curso que forçam frequentemente o aluno pospor a aprovação nesta UC.
4) Assegurando ao discente espaço para identificar a sua necessidade de mais formação, a escolha de opções livres assumiu forma expressiva na
realização de créditos de opção, com destaque para elevada procura de formação em língua inglesa.
TESE:
5) A eficiência formativa é considerada baixa, com apenas 42% dos alunos a concluir o doutoramento em n+1 anos. Para possíveis explanações
consultar a proposta de ação de melhoria (I) no ponto 8.2.1

Sucesso escolar das áreas científicas do curso(2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019)
UC Código Nome/Área Científica: Inscritos/Avaliados/Aprovados

UCs Obrigatórias:
45480 - CINÉTICA NO PROCESSAMENTO AVANÇADO DE SÓLIDOS/CEM: 9/1/1 - 15/13/13 - 3/3/3
48082 - TÉCNICAS AVANÇADAS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS/CEM: 7// - /15/15/15 - 2/2/2
43442 - MATERIAIS 0-3D NANOESTRUTURADOS/NN: 11/8/8 - 11/10/10 - / / 
49940 - PROJECTO/TESE/CEM: 4/4/4 - 1/1/1 - 2/2/2

UCs Optativas:
CEM:
40091 - MÉTODOS DE PREPARAÇÃO AVANÇADOS/CEM: / / - 7/7/7 - / / 
40418 - SEMINÁRIOS DE MATERIAIS/CEM: 4/2/2 - 12/ 11/11/ - 2/1/1 
40968 - TRABALHO DE CAMPO EM ENGENHARIA DE MATERIAIS/CEM: 3/ / - 11/3/3 - 9/5/5
42590 - LABORATÓRIOS DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE TRANSMISSÃO/CEM: 9/9/9 - 8/5/5 - 3/2/2
NN:
45667 - TECNOLOGIAS DE MICRO E NANO PROCESSAMENTO/NN: 1/1/1 - / / - / / 
41600 - NANOESTRUTURAS DE CARBONO/NN: / / - 3/3/3 - 1/1/1
45512 - TECNOLOGIAS DE MICRO E NANOPOCESSAMENTO/NN: / / - 1/1/1 - 1/1/1
F&EF:
41751 - PROPRIEDADES FÍSICAS DE MATERIAIS/F: / / - 3/3/3 - 1/1/1
41291 - DISPOSITIVOS E SENSORES/EF: / / -3/ / - 1/1/1
48009 - DISPOSITIVOS E SENSORES/EF: 1/1/1 - 6/5/5 - / / 
Q:
42589 - SÍNTESE QUÍMICA/Q: / / - 3/3/3 - / / 
45513 - QUÍMICA DE NANOESTRUTURAS/Q: / / - / / - 1/1/1
45913 - NANOQUÍMICA/Q: 2/2/2 - / / - / / 
CEA:
47555 - ENERGIA E AMBIENTE/CEA: 1/1/1 - / / - / / 
EGI:
47610 - GESTÃO DE ENERGIA/EGI: 1/1/1 - / / - / / 
QAC (Opções livres):
40182 - PRÁTICA TUTORIAL I/QAC (EQ): / / - 1/ / - 1/1/1
43322 - FRONTEIRAS EM QUÍMICA INORGÂNICA/QAC (Q): / / - 1/1/1 - / / 
48034 - AQUISIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS/QAC (CEA): / / - 1/1/1 - / / 
45490 - INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO/QAC (GES): 1/1/1 - 1/1/1 - / / 
47421 - EMPREENDEDORISMO/QAC (GES): 2/2/2 - / / - 1/1/1
48031 - INGLÊS/QAC (L): / / - 5/5/5 - 1/1/1

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
UCs:
1) Corroborating the high quality of students admitted to PhD, selected by competitive processes, academic success determined by the
approved/evaluated ratio is 100%, regardless of the UC or scientific area of the UCs.
2) Enrollment of students for full academic years even when admitted and entered at the end of the 1st semester or later explains the cases of UCs
with registered enrollments, but not evaluated students.
3) The significant difference between the numbers of students assessed in UC PROJECT / TESE and the numbers of enrolled students in Table 5.2,
reflects cross-curricular difficulties in management of the course that often force students to postpone approval in this UC.
4) Assuring students the space to identify their educational needs, the choice of free options took a significant proportion in the realization of credits,
with a remarkable demand for further training in English language (UC-48031).
THESIS:
5) Training efficiency is considered low, with only 42% of students completing their doctorate in up to n + 1 years. For possible explanations see the
proposed improvement action (I) in point 8.2.1.

School success in the different scientific areas of the doctoral course (2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019)
UC Code-Name/Scientific Area: Enlisted/Evaluated /Approved

Mandatory UCs:
45480 - Kinetics in Advanced Processing of Solids/CEM: 9/1/1 - 15/13/13 - 3/3/3
48082 - Advanced Techniques for Materials Characterization/CEM: 7// - /15/15/15 - 2/2/2
43442 - 0D-3D Nanostructured Materials /NN: 11/8/8 - 11/10/10 - / / 
49940 - Project/Thesis/CEM: 4/4/4 - 1/1/1 - 2/2/2

Electives:
CEM:



40091 - Advanced Processing Techniques/CEM: / / - 7/7/7 - / / 
40418 - Seminar of Materials/CEM: 4/2/2 - 12/ 11/11/ - 2/1/1 
40968 - Fieldwork in Materials Engineering/CEM: 3/ / - 11/3/3 - 9/5/5
42590 - Laboratories of Transmission Electron Microscopy/CEM: 9/9/9 - 8/5/5 - 3/2/2
NN:
45667 - Micro and Nanotechnology for Processing/NN: 1/1/1 - / / - / / 
41600 - Carbon Nanostructures/NN: / / - 3/3/3 - 1/1/1
45512 - Micro and Nanotechnology for Processing/NN: / / - 1/1/1 - 1/1/1
F&EF:
41751 - Physical properties of materials/F: / / - 3/3/3 - 1/1/1
41291 - Sensors and Devices/EF: / / -3/ / - 1/1/1
48009 - Sensors and Devices/EF: 1/1/1 - 6/5/5 - / / 
Q:
42589 - Chemical Synthesis/Q: / / - 3/3/3 - / / 
45513 - Chemistry of Nanostructures/Q: / / - / / - 1/1/1
45913 - Nanochemistry /Q: 2/2/2 - / / - / / 
CEA:
47555 - Energy and Environment/CEA: 1/1/1 - / / - / / 
EGI:
47610 - Energy Management/EGI: 1/1/1 - / / - / / 
QAC (free electives):
40182 – Tutorial Practice I/QAC (EQ): / / - 1/ / - 1/1/1
43322 - Inorganic Chemistry Frontiers/QAC (Q): / / - 1/1/1 - / / 
48034 - Acquisition and Analysis of Data/QAC (CEA): / / - 1/1/1 - / / 
45490 - Innovation and Entrepreneurship/QAC (GES): 1/1/1 - 1/1/1 - / / 
47421 - Entrepreneurship/QAC (GES): 2/2/2 - / / - 1/1/1
48031 – English Language/QAC (L): / / - 5/5/5 - 1/1/1

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). 

O Quadro 4.6 de Estatísticas-Caracterização dos desempregados registados com habilitação superior – dezembro de 2018 DGEEC, indica 259
doutorados desempregados, 33 < 35 anos e 180 com 35-54 anos. Num total de 33.423 doutorados (2016), o desemprego de doutorados é inferior a
0,8%, mas tem uma incidência acentuada nos grupos etários de recém-doutorados (idade < 45 anos). O estudo de empregabilidade 3º Ciclo de
Estudos (2018, dados de 2016) da UA indica o seguinte: 511 doutorados em 2012-2014, com 95,1% empregados, dos quais 54,4% com funções de
chefia no emprego e 85,7% com emprego enquadrado na área de formação. 
No estudo de empregabilidade do Programa Doutoral em CEM (feito pelo DPD, DEMaC, julho 2019) no total de 47 doutorados desde 2011 até julho de
2019, 2 (4%) desenvolvem outra atividade ou estão inativos, 23% desenvolve a sua atividade em empresas do sector privado e os restantes tem
emprego no sector público como docentes (9%), investigadores (28%) e bolseiros (36%).

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). 

Table 4.6 of Estatísticas-Caracterização dos desempregados registados com habilitação superior – dezembro de 2018 DGEEC gives 259
unemployed doctorates, 33 <35 years age and 180 aged 35-54 years. With the total of 33,423 PhDs in Portugal (2016), PhD unemployment is less
than 0.8%, but has a marked incidence in the group of recent PhD graduates (ages <45 years). The study “Empregabilidade 3º Ciclo de Estudos”
(2018, data of 2016) of UA indicates the following: 511 PhDs concluded in 2012-2014, with 95.1% employment, of which 54.4% were in employment
with leadership role and 85, 7% with employment in the PhD training domain.
In the employability study of MSE Doctoral Program (done by DP director, DEMaC, July 2019) in the total of 47 PhDs from 2011 to July 2019, 2 (4%)
develop another activity or are inactive, 23% develop their activity in companies of private sector and the remaining are employed in the public
sector as lecturers (9%), researchers (28%) and BPD fellows (36%).

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
As expectativas de emprego dos doutorados de Materiais em instituições do setor público são limitadas. Entre estas, saliente-se a previsível e já
detetada necessidade de renovação de quadros das universidades e outras instituições de I&D. Contudo, é previsível que esta renovação absorva
apenas cerca de 1/5 dos atuais doutorandos na área de Materiais, incluindo os recrutamentos de BPD´s como novos investigadores das instituições
de I&D públicas. 
A formação dos doutorandos em CEM deverá ter por destino prioritário as empresas e sectores privados da atividade produtiva. Esta perspetiva é
suportada por indicadores interessantes de empregabilidade nas empresas de graduados pelo programa doutoral em CEM, apresentados em 2 e no
ponto 6.1.4.1 acima, com medidas para a melhoria (III) no ponto 8.2.
Entretanto, a redução da duração das bolsas BPD para 3 anos favorecem a mobilidade e aumentam as oportunidades de migração dos futuros
doutorados para empresas e outras organizações privadas.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Employment expectations for Materials doctorates institutions of public sector are limited. Among these, one highlights the foreseeable and already
detected need for staff renewal from universities and other R&D institutions. However, such renewal will only take up about 1/5 of current Materials
doctoral students, including the recruitment of BPD's with fresh contracts of researchers by public R&D institutions.
The training of MSE doctoral students should be aimed primarily for employment in companies and private sectors of productive activity. This
perspective is supported by interesting indicators of employability of graduates of the MSE doctoral program, presented in 2 and 6.1.4.1 above, with
proposal of measures for improvement (III) in 8.2.
In this balance, reducing the duration of BPD scholarships to 3 years favors mobility and increases opportunities for future doctoral students to
migrate to companies and other private organizations.

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 programme’s teachers

Observações /
Observations

CICECO Excelente Universidade de
Aveiro 25 n.a.

I3N Excelente Universidade de
Aveiro 1 n.a.

CESAM Excelente Universidade de
Aveiro 1 n.a

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/39f8d7b7-5d27-daa2-70e2-5dadd4d9e9d2
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/39f8d7b7-5d27-daa2-70e2-5dadd4d9e9d2
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. 

No quadro 3.3 contam-se docentes e investigadores de 5 Unidades orgânicas de ensino e investigação da UA, com mais de 2/3 destes membros do
DEMaC. São múltiplas as atividades em Materiais desenvolvidas pelo CICECO e que contribuem para a avaliação de Excelente, dados estatísticos
no ponto 2. Pretende-se destacar a atividade do DEMaC como referência (ponto 2). A atividade de DEMaC de cooperação com a sociedade
desenrola-se em 4 eixos principais: 

i) Cooperação regida por protocolos com mais de 40 empresas e centros tecnológicos. 
Três protocolos celebrados com empresas fizeram o enquadramento de 2 doutoramentos em empresa do programa doutoral, um já concluído, o de
Ana Rondão, Quadro 6.1.2. Este doutoramento resultou em melhoria do produto em produção industrial e está a ser continuado pelo projecto MERIT
02/SAICT/2017, com financiamento da UA em 206,6 KEuros.
Os projectos de investigação com empresas no período 2016-2018, QREN/PT2020 (ponto 2), com 9 a 11 destes a decorrer por ano, representaram 2
261 KEuros de financiamento em novos projetos, ou seja 31% do total de 7 323 KEuros de financiamento externo do DEMaC no período. No mesmo
período o financiamento por novos projetos EU representou 10% do total.
No período de [2016-2018] foram concedidas 1 patente internacional e 4 patentes nacionais com co-autoria de docentes do curso, (dados no ponto
2), sendo que 4 destas patentes tem ainda por co-autores 3 doutorados do progama doutoral em CEM, com doutotamentos concluídos no período
imediatamente anterior.

ii) Cooperação institucional com o CTCV e APTCVC; 
iii) Acolhimento das sociedades sectoriais SPM e SPCV; 

iv) Detem e disponibiliza para as empresas e a sociedade em geral as suas competências em mais de 53 áreas, com oferta de serviços analíticos
de mais de 30 equipamentos de laboratório e ensaio, a destacar os serviços do laboratório de microscopia eletrónica (CICECO/DEMaC) de 5
microscópios eletrónicos.

No plano internacional a cooperação do DEMaC traduz-se na participação em 18 protocolos ERASMUS celebrados com instituições de 8 países da
EU e a Turquia, e em 6 ações bilaterais a decorrer com a universidades de 4 países da EU, Marrocos e Índia. Membros do corpo docente do DEMaC
participam na organização de uma ação COST com parceria de 18 países COST, em avaliação. 
Foram concluídos recentemente, com coordenador local do DEMaC 2 projetos internacionais ERASMUS+ com participação industrial de vários
países, do CICECO e de instituições do ensino secundário e formação profissional. O projeto EUCERMAT-EUropean CERamic MATerials, 2015-1-
FR01-KA203-015209, terminado em 2018-08-31, contou com a participação empresas e instituições de 8 países europeus, 1 empresa cerâmica da
região e o Agrupamento de Escolas José Estevão (Aveiro). O projeto: ENGINE4F-Engineer for the Future, 2015-1-PT01-KA201-013007, terminado em
2018-08-31, teve a participação de empresas e instituições de 6 países europeus e da Ordem dos Engenheiros (PT).

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. 

Table 3.3 contains professors and researchers from 5 organic units of education and research of UA University of Aveiro, with more than 2/3 of
these from DEMaC. Activities developed by CICECO are numerous and contribute to the assessment of Excellent. One intends to highlight here the
activity of DEMaC as a reference. DEMaC's cooperation activities with society are carried out along 4 main axes, in short:

(i) Cooperation framed by protocols with more than 40 companies and technology centers. 
Three protocols signed with companies framed two enterprise PhDs of the doctoral program, one already completed, Ana Rondão, Table 6.1.2. This
doctorate resulted in improvement of the product in industrial production and is continued by the project MERIT 02 / SAICT / 2017, with funding of UA
by 206.6 KEuros.
Research projects with companies in the period 2016-2018, QREN / PT2020 (paragraph 2), with 9-11 of them taking place per year, accounted for 2
261 KEuros in financing by new projects, ie 31% of the total 7 723 KEuros DEMaC's external funds in the period. In the same period funding from new
EU projects represented 10% of the total.
In the period of [2016-2018] 1 international patent and 4 national patents were approved co-authored by PhD staff (given in point 2). 4 of these patents
are also co-authored by 3 PhDs graduates from the MSE doctoral program, with PhDs completed in the immediately preceding period.

ii) Institutional cooperation with CTCV and APTCVC;
iii) Hosting of the SPM and SPCV sector societies;

iv) DEMaC holds and makes available to companies and society its competences in more than 53 areas, providing analytical services of more than
30 laboratory and test equipment, to highlight the services provided in the electron microscopy (CICECO / DEMaC) by 5 electron microscopes.

At international level, DEMaC's cooperation is reflected in the participation in 18 ERASMUS Protocols signed with institutions from 8 EU countries
and Turkey, and 6 bilateral actions taking place with universities from 4 EU countries, Morocco and India. DEMaC faculty members participate in
organizing a COST action in partnership with 18 COST countries under evaluation.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/39f8d7b7-5d27-daa2-70e2-5dadd4d9e9d2
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/39f8d7b7-5d27-daa2-70e2-5dadd4d9e9d2


Recently, with local coordinator of DEMaC, 2 international ERASMUS + projects with industrial participation from various countries were concluded,
with the specificity of being partnerships of DEMaC/CICECO and institutions of secondary education and vocational training of the country. The
EUCERMAT-EUropean CERamic MATerials project, 2015-1-FR01-KA203-015209, ended on 2018-08-31, was participated by companies and
institutions from 8 European countries, including 1 company of ceramics of the region and the José Estevão School Grouping of Aveiro. The project:
ENGINE4F-Engineer for the Future, 2015-1-PT01-KA201-013007, finished on 2018-08-31, it was participated by companies and institutions from 6
European countries and the Order of Engineers of Portugal.

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. 

A atração de candidatos para os programas doutorais é um exercício complexo dependente da existência de projetos de investigação de elevada
visibilidade, pré-garantia do sucesso do candidato. Tomando como referência para o curso o DEMaC este tem oferta formativa de 3º Ciclo no
programa doutoral em CEM e nos programas doutorais Advamtech, parceria de 7 universidades nacionais, e em Nanociências e Nanotecnologia
parceria de 4 departamentos da Universidade. No conjunto os três cursos representaram 18 novas entradas em doutoramento no DEMaC em
2018/2019. 
No quinquénio 2014-2018 foram iniciados 58 novos projetos de I&D da responsabilidade do corpo docente do curso e membros do DEMaC, 18 dos
quais iniciados em 2018. Os projetos nacionais em parceria com empresas representam 30% e os projetos com financiamento da EU 17% dos
projetos do quinquénio. Globalmente o valor destes projetos (FCT, PT2020/empresas, EU) representou um financiamento externo de 2,8 MEuros em
2018.

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. 

Attracting candidates for doctoral programs is a complex exercise dependent on the existence of research projects with high visibility, pre-
guaranteeing the candidate's success. Taking DEMaC as a reference for the course, it has doctorate education offer in the doctoral program in MSE
and the doctoral programs of Advamtech, partnership of 7 national universities, and in Nanosciences and Nanotechnology partnership of 4
departments of the University. Altogether the three doctorates represented 18 new doctoral entries at DEMaC in 2018/2019.
In the 2014-2018 period, 58 new R&D projects were initiated by faculty and DEMaC members engaged in the course, 18 of which started in 2018.
National projects in partnership with companies represent 30% and projects with EU funding 17% of the projects in the five-year period. Overall the
value of these projects (FCT, PT2020 / companies, EU) represented external financing of 2,8 MEuros in 2018.

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 42
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 11

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). 
M-ERAnet uma rede EU criada para apoio e coordenação de programas de investigação em ciência e engenharia de materiais, estando a decorrer
os contratos:
i) M-ERA-NET2/0021/2016 - Embalagens em biocompósitos para preservação ativa de alimentos. Preponente: Universidade de Aveiro (UA).
Parceiros: Cyprus University of Technology; Sonae Center Serviços II, As; Universidade do Minho; Wroclaw University of Science and Technology
ii) M-ERA-NET2/0009/2016 - Novos materiais compósitos de carbonatos fundidos/cerâmicos p/ tecnologias energéticas sustentáveis c/ captura e
utilização de CO2. Preponente: SINTEF, parceiros: University of Oslo (NO), Warsaw University of Technology (PL), mes Projekt (PL) and University of
Aveiro (PT). 

Consórcio LORCENIS/ H2020-EU.2.1.3. - INDUSTRIAL LEADERSHIP - Leadership in enabling and industrial technologies - Advanced materials, com
especialistas multidisciplinares de 8 países, de 9 universidades e institutos de pesquisa e 7 indústrias, das quais 2 são PME.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
M-ERAnet EU network created to support and increase the coordination research of programmes in materials science and engineering, with
participated projects:
i) M-ERA-NET2/0021/2016 - Biocomposite packaging for active food preservation. Coordination: University of Aveiro (UA). Partners: Cyprus
University of Technology; Sonae Center Serviços II, As; Universidade do Minho; Wroclaw University of Science and Technology
ii) M-ERA-NET2/0009/2016 - New fused carbonate / ceramic composite materials for sustainable energy technologies with CO2 capture and
utilization. Coordination: SINTEF, partners: University of Oslo (NO), Warsaw University of Technology (PL), mes Projekt (PL) and University of Aveiro
(PT). 

LORCENIS/ H2020-EU.2.1.3. - INDUSTRIAL LEADERSHIP - Leadership in enabling and industrial technologies - Advanced materials,consortium of
multidisciplinary experts from 9 universities and research institutes and 7 industries whose 2 are SMEs from 8 countries.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.



O nível académico dos doutorandos que ingressaram no programa doutoral tem ficado demonstrado pela elevada qualidade das teses de
doutoramento defendidas, confirmada pelas menções de elevado mérito feito, e pelas publicações em coautoria dos seus autores.

Os quadros em anexo no ponto 2 atestam uma produção científica de artigos elevada, e integração dos doutorandos em numerosos projetos
científicos.

6.4. Eventual additional information on results.
The academic level of doctoral students who have entered the MSE doctoral program has been shown by the high quality of the doctoral theses
defended, confirmed by the mentions of high merit made, and by the co-authored publications of these students.

The tables attached in point 2 attest to high scientific output, and the integration of doctoral students in numerous scientific projects.

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 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._RelCurso_9206_2018_2019 (2019_12_06).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>

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/39f8d7b7-5d27-daa2-70e2-5dadd4d9e9d2/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd


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
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
O programa doutoral CEM mantem os objetivos, âmbito científico, organização e no essencial os recursos académicos e de investigação, as
instalações laboratoriais e equipamentos descritos e avaliados no processo anterior de avaliação do programa doutoral. Identificam-se como
pontos fortes essenciais deste curso os seguintes:
- Programa doutoral que mantem os objetivos alinhados com a importância relativa dos materiais e suas indústrias e impacto dos materiais em
diversas tecnologias e áreas fundamentais como energia, ambiente, saúde e sustentabilidade;
- A autonomia das unidades orgânicas facilitadora de iniciativas conjuntas de conceção interdisciplinar, suportadas por laboratórios associados de
excelência, com docentes de diversos departamentos. A equipa docente inclui membros do CICECO e de dois outros laboratórios associados. O
curso integra docentes de 5 unidades orgânicas e a coordenação científica do programa doutoral é feita por docentes de 3 departamentos.
- Equipas docentes qualificadas, com experiência consolidada, elevada produção científica e reconhecimento internacional integradas em
laboratórios associados com indicadores de excelência;
- Internacionalização do corpo docente com colaborações internacionais diversas, participações em projetos internacionais e numerosas co-
autorias com equipas internacionais de diferentes áreas geográficas, designadamente a Europa Ocidental, Europa de leste, países asiáticos (Índia,
China, …), Brasil e outros … 
- Os incentivos à publicação científica, participação em eventos científicos e divulgação científica que contribuem para a atualização contínua da
investigação e das metodologias conducente a Teses de rigor científico. 
- A implementação pela Universidade de Aveiro do sistema de garantia de qualidade aplicável às componentes letiva e de tese dos programas
doutorais.
- A inclusão da unidade curricular de “projeto de tese”, que se propõe em sede de revisão passar a Preparação de Projeto de Tese, garante que o
estudante reúne condições para prosseguir o seu programa de doutoramento. 
- Espaços laboratoriais dedicados, com dimensão e características adequadas para as atividades de investigação dos diversos grupos de
investigação que recebem os doutorandos.
- Equipamentos adequados às atividades da maioria dos grupos de investigação reforçados por aquisições recentes resultantes de projetos
desenvolvidos e em curso. 
- Conjunto de grandes infraestruturas de investigação e caracterização de materiais acessíveis a todos os orientadores de tese, cuja operação é
assegurada pelos financiamentos dos laboratórios associados.
- Pessoal docente, técnico e de secretariado fluente na língua inglesa e com competências noutras línguas estrangeiras, facilitando a integração de
estudantes estrangeiros.
- Diversidade de origem geográfica e cultura dos estudantes.
- Participação dos estudantes em eventos científicos e ciclos de seminários, incluindo a sua participação na organização desses eventos.

8.1.1. Strengths 
The MSE doctoral program maintains the objectives, scientific scope, organization and essentially the academic and research resources, laboratory
facilities and equipment described and evaluated in the previous process of evaluation of the doctoral program. The following are maing strengths of
this course:
- Doctoral program that keeps the objectives aligned with the relative importance of materials, their industries and impact of materials on various
technologies and key areas such as energy, environment, health and sustainability;
- Autonomy of the organic units of the University facilitating joint initiatives of interdisciplinary nature, supported by associated laboratories of
excellence, with staff from various departments. The teaching team includes members of CICECO and two other associated laboratories. The PhD
program integrates staff from 5 organic units and the scientific coordination of the doctoral program is done by lecturers from 3 departments.
- Qualified teaching and supervisor teams with consolidated experience, high scientific production and international recognition integrated in
associated laboratories with indicators of excellence;
- Internationalization of faculty with diverse international collaborations, participation in international projects and numerous co-authorships with
international teams from different geographical areas, namely Western Europe, Eastern Europe, Asian countries (India, China,…), Brazil and others…
- Incentives for scientific publication, participation in scientific events and scientific dissemination that contribute to the continuous updating of
research and methodologies leading to PhD theses of scientific rigor.
- The implementation by the University of Aveiro of the PhD quality assurance system applicable to the courses and thesis components of doctoral
programs.
- The inclusion of the “thesis project” curricular unit, proposed to pass to Thesis Project Preparation, ensures that the student meets the conditions
to pursue his doctoral program.
- Availability of dedicated laboratory spaces with adequate size and characteristics for the research activities of the various research groups that
receive doctoral students.
- Equipment suitable for the activities of most research groups reinforced by recent acquisitions resulting from closed and ongoing projects.
- A set of major research infrastructures for materials research and characterization accessible to all thesis, whose operation is funded by the
associated laboratories.
- Academic, technical and secretarial staff fluent in English and with skills in other foreign languages, facilitating the integration of foreign students.
- Diversity of geographic origin and culture of students. 
- Participation of students in scientific events and seminar cycles, including their participation in the organization of these events.

8.1.2. Pontos fracos 
A auto-avaliação encontra como fraquezas importantes do programa doutoral a exigir a intervenção da instituição e implementação de ações de
melhoria as seguintes:
i) Demora na conclusão Projeto de Tese com incidência negativa na eficiência formativa do programa doutoral. O quadro 6.1.1 - Eficiência Formativa
indica que apenas 1/5 dos 19 graduados pelo programa doutoral concluiu o doutoramento nos n=4 anos do curso. A análise do percurso formativo
dos estudantes de doutoramento confirma que tem sido anomalamente longo o tempo para a conclusão da componente curricular do programa
doutoral, incluindo a defesa de Projeto de Tese.



ii) Redução na atratividade relativa do programa doutoral. Registou-se pela primeira vez no último ano letivo de 2018/2019, quadro 5.2 uma quebra
anómala o número de inscritos no curso. Outros programas doutorais com participação da unidade orgânica e CICECO com elevada
interdisciplinaridade com Materiais revelaram-se mais atrativos.
iii) Limitada Integração dos doutorandos no tecido empresarial. Os 2 doutoramentos em empresa do curso, um ainda em curso, deixam este
indicador abaixo de 10% das teses concluídas. Não se obteve ainda uma correspondência entre o financiamento contratualizado em projetos de
investigação com empresas e a proporção de doutorandos a desenvolver as suas teses com as empresas.

8.1.2. Weaknesses 
Self-evaluation finds as important weaknesses of the doctoral program requiring the intervention of the institution and implementation of
improvement actions the following:
i) Delay in conclusion of Thesis Project with negative impact on the formative efficiency of the doctoral program. Table 6.1.1 - Formative efficiency,
indicates that only 1/5 of the 19 graduates of the doctoral program completed the doctorate in the n = 4 years of the course. The analysis of the PhD
students' educational pathway confirms that the average time for conclusion of the curricular component of the doctoral program has been
anomalously long, mainly the defense of the Thesis Project.
ii) Weakening of relative attractiveness of the doctoral program. For the first time in the last academic year of 2018/2019, Table 5.2, an anomalous
break in the number of students enrolled in the course was observed. Other doctoral programs with the participation of the DEMaC and CICECO
highly interdisciplinary with Materials became more attractive.
iii) Integration of doctoral students in companies. Only 2 PhD students developed their projects for private companies, including one PhD project still
in progress; this corresponds to less than 10% of the completed theses. No correspondence has yet been achieved between fund raising within
research projects with companies and the proportion of doctoral students developing their theses for companies.

8.1.3. Oportunidades 
- A existência de grupos estruturados e consolidados com larga experiência de investigação e orientação de pos-graduados em múltiplos sectores
dos materiais permite firmar o programa doutoral em CEM no âmbito dos grandes temas das sociedades atuais. 
- O programa doutoral é suportado por laboratórios associados (CICECO maioritário, I3N e SESAM), o primeiro com uma elevada
interdisciplinaridade e excelência na investigação em materiais proporcionando-se oportunidades de rápida afirmação científica e de
desenvolvimento de competências transversais pelos doutorandos.
- O reconhecimento internacional de grande parte do corpo docente e a excelência da investigação desenvolvida no âmbito das teses e dos projetos
internacionais inseridos nas atividades dos laboratórios associados proporciona formas eficazes de divulgação dos resultados, efetuada
preferencialmente em publicações de elevado impacto.
- A disseminação científica atempada na forma de publicações com revisão por pares é um instrumento eficiente de melhoria da qualidade das
teses.
- O ambiente multicultural existente nos laboratórios associados (CICECO, I3N, SESAM), nos departamentos que integram o corpo docente e entre
os estudantes dos programas doutorais, criam condições excelentes de integração e de mundivisão alargada da ciência para os doutorandos com
origens muito diversificadas.
- A inclusão de investigadores de elevado potencial e com reconhecimento já demonstrado garante condições de sustentabilidade do programa
doutoral, desde que a contratação e continuidade dos atuais contratos destes não venham a ser afetados por cortes de financiamento. 
- O rigor na avaliação da Preparação de Projeto de Tese, na forma de uma apreciação compreensiva e com participação de arguentes externos,
garante a coerência no projeto de doutoramento proposto/escolhido pelo candidato e adequada interação entre o estudante e a equipa de
orientação. 
- A unidade curricular de Seminários compreende uma grande diversidade de temas apresentados por cientistas convidados e especialistas na
academia, propondo-se que se torne obrigatória. Promove-se a realização de estágios ou outras atividades em diferentes laboratórios, de
preferência estrangeiros e/ou colaborações com organizações empresariais, contribuirão também para o estabelecimento de novas parcerias..
- A ligação dos temas de doutoramento a projetos de investigação em colaboração com empresas nacionais ou no âmbito de projetos
internacionais, representando já mais de 40% dos projetos sob a responsabilidade dos docentes do curso, cria condições para alargar as
colaborações com o tecido empresarial e conseguir-se uma integração crescente de doutorados em CEM nesse sector.
- As colaborações com países europeus e terceiros países vem aumentando as potencialidades nas candidaturas ao programa doutoral,
combinando quantidade, qualidade e diversidade de culturas, representando também o alargamento dos espaços de empregabilidade para os
doutorados em Materiais.

8.1.3. Opportunities 
- The existence of structured and consolidated groups with extensive research experience and experience in supervision of postgraduated studies in
multiple sectors of materials allows the MSE doctoral program to establish itself along major societal axes.
- The doctoral program is supported by associated laboratories (mainly CICECO, also I3N and SESAM), the first with a high interdisciplinarity and
excellence in materials research providing opportunities for early scientific affirmation and the development of transversal skills by doctoral
students.
- International recognition of most of the faculty and the excellence of the research developed in the context of theses and international projects
included in the activities of the associated laboratories provides effective ways to disseminate the results, preferably made in scientific journals with
rigorous peer reviewing and of high impact.
- Timely scientific dissemination in peer-reviewed publications, contributes to I mprove the quality of theses, and to ensure that these are concluded
within the expected time
- The multicultural environment in the associated laboratories (CICECO, I3N, SESAM), faculty departments, and among students of doctoral
programs creates excellent conditions for integrating students and to convey a worldwide vision of science to doctoral students with very diverse
backgrounds.
- The inclusion of researchers of high potential and demonstrated recognition ensures the sustainability of the doctoral program, provided that their
current contracts will not be affected by drastic reductions in public and institutional funding.
- Rigor in an initial evaluation of Thesis Project Preparation, in the form of a comprehensive assessment with the participation of external examiners,
ensures from the beginning consistency in the proposed / chosen doctoral project, and suitable interaction between the candidate and the
supervising team. 
- A curricular unit on Seminars provides diversified topics by visiting scientists and local experts; this will change from optional to obligatory.
Internships or other activities are also promoted in different laboratories, preferably foreign and/or in collaboration with private organizations,
contributing to establish new partnerships.
- Linking the PhD topics to on-going research projects with national companies and international projects, which represent more than 40% of the
current projects under the responsibility of the course teachers, creates conditions to broaden the collaborations with the business community and
to achieve the goal of a growing integration of CEM doctorates in this sector.
- Collaborations with European countries and third countries have been increasing the potential in doctoral program recruitment, combining quantity,
quality and diversity of cultures, as well as expanding the employability spaces for doctorates of the MSE PhD program.

8.1.4. Constrangimentos 



Constrangimentos externos ao programa doutoral em CEM claramente percebidos a quando da avaliação anterior do programa doutoral
desapareceram ou foram atenuados por medidas da Universidade para a melhoria da qualidade da investigação e pós-graduação, pelo crescimento
das componentes do financiamento externo garantido pela equipa docente na forma de contratos de I&D com empresas e da União Europeia e por
alterações positivas da politica científica com programas estruturantes da inovação nas empresas. Persistem, contudo, alguns daqueles
constrangimentos e surgiram outros que se identificam sucintamente a seguir:

- Pela tipologia dominante das empresas produtoras/processadoras de materiais na envolvente da Universidade e no país as questões de inovação
que emergem da prática industrial são maioritariamente dominadas por materiais convencionais. Tal condiciona, mas não o impede, o
estabelecimento de parcerias de investigação e desenvolvimento com as exigências de originalidade requeridas pelo grau de doutor. 
- Pela mesma razão o desenvolvimento de tecnologias de ponta em colaboração com esses sectores industriais nacionais é limitado. Fica reduzida
a oportunidade para integrar doutorados nas organizações empresariais. Contudo, alterações de empregabilidade observadas apontam no sentido
duma maior internacionalização do programa doutoral em CEM e necessariamente a promoção de cenários internacionais de emprego destes
doutorados.
- Continua a ser crítica a diferença significativa entre prazos requeridos para o desenvolvimento dos produtos dessas indústrias e a extensão
temporal dos trabalhos de doutoramento, razão por que se recomendam alterações ao curso no sentido de se conseguir maior eficiência formativa
e encurtar a duração do programa doutoral.

- O desenvolvimento de trabalhos de doutoramento em torno de produtos para indústrias convencionais mantem-se como pouco apelativo para os
candidatos ao programa doutoral em CEM na medida em que se afastam dos temas dominantes na educação e divulgação das ciências. 
- De forma análoga os projetos de carácter mais fundamental majoram as propostas das equipas docentes e de orientação porquanto estes
favorecem mais rápida afirmação curricular, a publicação em periódicos de elevado impacto e maior reconhecimento entre pares, sobretudo a nível
internacional.

- Não estão afastados os riscos de sub-financiamento para a investigação de elevada qualidade, com repercussões na renovação do corpo docente
das áreas de engenharia, as limitações a promoções por mérito comprovado e na consecução do investimento necessário para a
atualização/substituição de infraestruturas científicas de maior custo. 
- Falta flexibilidade de gestão orçamental nos projetos de I&D com limitações no financiamento efetivamente disponível para assegurar missões em
formação dos doutorandos ou de cobertura dos custos com propinas.

8.1.4. Threats 
Threats to the MSE doctoral program clearly perceived in the previous evaluation of the doctoral program disappeared, or were mitigated by
measures of the University to improve the quality of research and postgraduate studies, by growth of external funding guaranteed by the staff
through R&D contracts with companies and the European Union and by positive changes in science policy with launching of structuring programs
for innovation in industry. However, some of these constraints persist, and others have emerged that briefly identified below:

- Due to the prevailing typology of material producing / processing companies in the nearby of University and in the country, innovation issues that
emerge from industrial practice are mostly dominated by conventional materials. This constraints, without preventing, the establishment of research
and development partnerships with the levels of originality required by the doctorate degree.

- For identical reasons the development of cutting-edge technologies in collaboration with these national industrial sectors is limited. The opportunity
to integrate doctorates in business organizations is small. However, observed changes of employability point towards a greater internationalization
of the MSE doctoral program and necessarily the promotion of international scenarios of employment for the doctorates.

- The significant difference between the deadlines required for the development of the products of these industries and longer duration of the
doctoral work prevents or limits many potential collaborations. Thus, changes in the MSE doctorate are recommended in order to achieve greater
formative efficiency and shorten the duration of the doctoral program.

- The development of doctoral work around products for conventional industries remains unappealing to most candidates of the MSE doctoral
program as they move away from the dominant themes in science education.
- Similarly, the projects of most fundamental nature still dominate the proposals of supervising teams, as they favor faster curricular consolidation,
publication in high impact journals and peer recognition, especially at international level.

- The risks of underfunding for high quality research remain, with repercussions on the renewal of the engineering faculty, the limitations on
promotions on proven merit and on the investment needed to upgrade / replace scientific infrastructures of higher cost.

- Lack of flexibility in budgetary management of R&D projects limits funding actually available to ensure missions for doctoral training or to cover
tuition costs.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Fraqueza: A demora que se regista na conclusão de Projeto de Tese tem incidência negativa na eficiência formativa do programa doutoral. A
análise da eficiência formativa mostra que apenas 1/5 dos 19 graduados pelo programa doutoral concluiu o doutoramento nos n=4 anos do curso.
Contribuiu para tal o seguinte:
i) Regra de acoplamento. O aluno só pode ser avaliado na UC Projeto de Tese, quando tiver a aprovação nas restantes UCs do curso doutoral,
ficando a ideia de que Projeto de Tese teria de ser uma mini tese do curso doutoral. Porém, esta UC poderia ter sido desacoplada desse quesito. 
ii) Curso doutoral longo de 60 ECTS. Registaram-se dificuldades de recuperação da frequência e aprovação de UCs do 1º Semestre do plano de
estudos quando os contratos de bolsas de doutoramento se atrasaram o que numa gestão das UC por semestre de ano letivo, por força da regra de
acoplamento acima, atira a realização de Projeto de Tese para um quarto semestre de matrícula.
iii) Prioridade dada a tarefas de investigação e publicação na execução dos planos das 
bolsas de doutoramento ou de projetos em que se integra o trabalho do estudante de doutoramento. Nem sempre foi possível harmonizar a
investigação com a frequência de aulas do curso doutoral. Não se fixou um processo rígido para garantir o cumprimento de prazos previstos na
frequência e conclusão das componentes curriculares do programa doutoral, tendo este controlo ficado no essencial sob a responsabilidade do
próprio enquanto aluno do 3º Ciclo de estudos e da equipa de orientação do estudante de doutoramento.

A ação para melhoria da eficiência formativa do programa doutoral em CEM inclui os seguintes eixos:
1) Alteração para um curso doutoral curto de 30 ECTS a ser realizado num semestre (detalhes adicionais no ponto 9.1, abaixo);
2) Substituição da UC-Projeto de Tese, por uma aproximação mais preambular como na nova UC – Preparação de Projeto de Tese de 24 ECTS, com



mais horas de contato e tempo trabalho dedicado a esta do que no atual Projeto de Tese (detalhes adicionais no ponto 9.1, abaixo);
3) Emulação e valorização de boas-práticas por pontuação de elementos de qualidade a integrar no sistema de Gestão Visível do programa
doutoral, nomeadamente:
- Cumprimento de metas e prazos para a conclusão do plano curricular,
- Plano/orçamento com identificação dos meios e realização de missões para internacionalização do doutorando;
- Plano anual/disponibilização de meios e realização de “soft skills” por frequência de cursos avançados curtos e participação em seminários e
escolas internacionais;
- Produção de elementos relevantes de natureza científica (publicações, patentes, comunicações em congressos, etc.).
- Inclusão dos elementos do sistema de Gestão Visível no relatório anual do estudante do SGQ_PD e na definição de admissibilidade da Tese de
doutoramento para efeitos de realização de provas públicas.

8.2.1. Improvement measure 
Weakness: The frequent delay in completing the Thesis Project has a negative impact on the formative efficiency of the doctoral program. The
analysis of the formative efficiency shows that only 1/5 of the 19 graduates of the doctoral program completed the doctorate in the n = 4 years of the
course. The following contributed to this:
i) Coupling rule. The student can only be evaluated in the UC of Thesis Project when approved in the other UCs of the doctoral course, leaving the
idea that Thesis Project would have to be a mini thesis of the doctoral course. However, this UC would preferably be exempted from this
requirement.
ii) Lengthy doctoral course of 60 ECTS. Difficulties in recovering the attendance and obtaining approval of UCs in the 1st Semester of the syllabus
were encountered when the beginning of PhD fellowship contracts were delayed, which in a UC management per semester of the academic year,
due to the above coupling rule, pushes the Thesis Project for a fourth semester of enrollment.
(iii) Priority given from the beginning to research and publication tasks in implementing the plans of the PhD fellowships or projects that integrate the
work of the PhD student. It was not always possible to harmonize research with the frequency of doctoral classes. A rigid process was not adopted
to ensure compliance with the deadlines set in the frequency and completion of the curricular components of the doctoral program. This control was
essentially under the responsibility of the student himself as a student of the 3rd cycle of studies and of the PhD supervising team.

The action to improve formative efficiency of the MSE doctoral program includes the following axes:
1) Change to a short 30 ECTS doctoral course to be taken in one semester (further details in 9.1 below);
2) Replacement of the UC Thesis Project with a more preambular approach as in the new UC - Thesis Project Preparation of 24 ECTS, with more
contact hours and dedicated work time than the current Thesis Project (additional details in 9.1 below);
3) Emulation and valuation of good practices by scoring on quality elements to integrate in the Visible Management system of the MSE doctoral
program, namely:
- Achieving goals and deadlines for completing the curricular units,
- Plan / budget with identification of means and accomplished missions for internationalization of the doctoral student;
- Annual plan / availability of resources for development of soft skills by attending short advanced courses and international seminars or schools;
- Production of relevant elements of scientific nature (publications, patents, congress communications, etc.).
- Inclusion of the elements of the Visible Management system in the student annual report of SGQ-PD and in establishing admissibility of the PhD
Thesis for the purposes of public examination.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1) e 2): Prioridade alta para a implementação 1) (curso doutoral curto de 30 ECTS) e 2) (criação da nova UC – Preparação de Projeto de Tese de 24
ECTS). Ambas modificações estão contempladas na presente proposta de alteração na seção 9, a seguir.
Tempo de implementação da ação, 1 ano, após a aprovação da alteração do curso.

3) Prioridade alta para a implementação da Gestão Visível do programa doutoral em Ciência e Engenharia de Materiais.
Tempo para implementação em força: 2 anos.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1) and 2): High priority for implementation of 1) (short doctoral course of 30 ECTS) and 2) (creation of the new UC - Thesis Project Preparation with 24
ECTS). Both modifications are included in the present amendment proposal in section 9, below.
Action implementation time, 1 year after approval of course change.
3) High priority for Visible Management of the doctoral program in Materials Science and Engineering.
Time for complete implementation: 2 years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Indicador de 1) e 2): Publicação da alteração ao programa doutoral em CEM.
Indicadores de 3): 
- número de alunos com aprovação na 1ª inscrição em Preparação de Projeto de Tese;
- número de doutorandos a concluir o doutoramento em n=3 anos letivos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Indicator for 1) and 2): Publication of the amendment to the MSE doctoral program.
Indicators for 3):
- Number of students approved on the 1st enrollment in Thesis Project Preparation;
- Number of PhD students completing PhD in n = 3 academic years.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Procura-se que o Programa Doutoral em Ciência e Engenharia de Materiais se mantenha estrategicamente como um doutoramento abrangente,
atual e de âmbito largo em que a especialização é feita pelo conteúdo científico/tecnológico concreto de cada tese de doutoramento e pelas
publicações criadas pelo mesmo trabalho. A vantagem de se doutorar num domínio amplo não é, porém, percetível no imediato para eventuais
candidatos ao doutoramento em Materiais.

Detectou-se pela primeira vez em 2018/2019, quadro 5.2, uma redução na atratividade relativa do Programa Doutoral em Ciência e Engenharia de
Materiais, por efeito de outros programas doutorais com participação da unidade orgânica e CICECO e com elevada interdisciplinaridade com
Materiais terem-se revelado mais atraentes. O programa doutoral em CEM tal como aqueloutros é suportado por laboratórios associados com uma
elevada interdisciplinaridade proporcionando oportunidades de rápida afirmação científica aos doutorandos deste conjunto de cursos.



A existência de grupos estruturados e consolidados com larga experiência de investigação e orientação de pos-graduados em múltiplos sectores
dos materiais é um dos pontos fortes do doutoramento em CEM e permite firma-lo no âmbito dos grandes temas das sociedades atuais. Estes
grupos desempenham necessariamente um papel importante na identificação de candidatos ao doutoramento, numa seleção prévia destes e na sua
introdução nos temas científicos em que se vem a doutorar. 
Pretende-se que a ação de melhoria e reforço da imagem do programa doutoral em CEM incida diretamente sobre o papel do grupo de investigação.
O controlo do grau de realização da medida será feito por Gestão Visível. A ação de melhoria decorre em 2 planos:
a) Tal como já aprovado, o programa doutoral em CEM será reforçado pela oferta de um conjunto de bolsas de doutoramento do financiamento do
CICECO, em que se dá prioridade à participação de empresas;
b) No sistema interno de pontuação a ser operado pela Gestão Visível, serão singularizados os grupos de investigação e postos em especial relevo
os doutoramentos em curso que de forma mais significativa façam a integração dos doutorandos no tecido produtivo.

8.2.1. Improvement measure 
Strategically one intends to keep the Doctoral Program in Materials Science and Engineering as a comprehensive, up-dated and wide-scope PhD in
which specialization is made by the concrete scientific / technological content of each PhD thesis and the publications created by the same work.
The advantage of having a doctorate in a broad domain is, however, not immediately apparent to potential PhD candidates.
For the first time in 2018/2019, Table 5.2, a reduction in the relative attractiveness of the Doctoral Program in Materials Science and Engineering was
detected, the result of other doctoral programs with the participation of the organic unit and CICECO, high interdisciplinarity with Materials turned out
to be specifically attractive. The MSE doctoral program as well as others is supported by laboratories associated with a high interdisciplinarity
providing opportunities for rapid scientific affirmation to the students of this set of courses.
The existence of structured and consolidated groups with extensive research experience and supervision of postgraduates in several areas of
materials is one of the strengths of the MSE doctorate and allows it to established itself in broad themes of today's societies. These groups
necessarily play an important role in identifying doctoral candidates, pre-selecting them and introducing them to the scientific topics they will pursue
in the PhD.
It is intended that the improving action on MSE doctorate reinforcing the image of doctoral program to focus directly on the role of the research
group. Visible Management will monitor the fulfilment of the action objectives. The improvement of the action takes place in 2 plans:
a) As already approved, the MSE doctoral program will be reinforced by the offer of a set of doctoral scholarships from CICECO financing, in which
business participation is given priority;
b) In the internal scoring system to be operated by Visible Management, research groups will be singled out and special emphasis will be placed on
doctorates in progress that most significantly integrate doctoral students into enterprise activities.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade média.
Tempo de implementação da ação de 4 anos.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium priority.
Action implementation time 4 years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Indicador: Número de doutorandos inscritos pela 1ª vez em cada ano letivo. 

Este indicador deverá atingir o valor de pelo menos 10 alunos inscritos pela 1ª vez no programa doutoral em Ciência e Engenharia de Materiais no
fim do período de implementação da ação de melhoria.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Indicator: Number of PhD students enrolled for the first time in each academic year.

This indicator should reach the value of at least 10 PhD students enrolled for the first time in the doctoral program in Materials Science and
Engineering at the end of the implementation period of the improvement measure.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Fraqueza: Integração de doutorados no tecido empresarial. Da reflexão sobre os dados de empregabilidade no ponto 6.1.4.2, destaca-se, em resumo
que
i) as expectativas de expansão do emprego dos futuros doutorados de Materiais em instituições do ensino superior e de I&D do setor público são
limitadas, com uma possível de integração de cerca de 1/5 apenas dos atuais doutorandos na área de Materiais, 
ii) a formação dos doutorandos em CEM terá que ter por destino prioritário as empresas e sectores privados da atividade produtiva. 
No aconselhamento sobre estratégias e ações a desenvolver para atingir este objetivo o programa doutoral conta o Conselho de Estratégia do
DEMaC, enquanto principal unidade orgânica com responsabilidade no programa doutoral. Este conselho inclui três empresários nacionais da área
da indústria transformadora de materiais e um membro da comunidade científica internacional, que agem como conselheiros para as iniciativas de
aproximação universidade-empresa e integração dos doutorandos em empresas.

A promoção de integração de doutorados no tecido empresarial desenvolve-se em 3 eixos:
i) Utilizar as bolsas de doutoramento disponíveis no âmbito do Laboratório Associado CICECO com condições preferenciais para projetos de tese de
doutoramento em colaboração com empresas;
ii) Estabelecer um número mínimo de duas novas bolsas de doutoramento por ano com projeto de tese desenvolvido em colaboração com
empresas, trabalhando de forma planeada com os IP de projetos de I&D, de modo a alocar com a inscrição dos correspondentes encargos nos
custos dos projetos;
iii) Incluir de forma regular na atividade formativa desde o 1º Ano, no âmbito da UC de Seminários de Materiais, palestras por quadros de empresas
e estrategas da economia sobre propriedade intelectual, empreendimento, negócio, etc.

Como metodologia de planeamento e controlo do grau de realização das ações de melhoria será feita Gestão Visível, da responsabilidade da
Direção do programa doutoral e Direção do DEMaC, complementando a avaliação institucional operacionalizada pelo sistema SGQ_PD.

8.2.1. Improvement measure 



Weakness: Integration of doctorates in companies. From the discussion on employability in point 6.1.4.2, one should highlight in summary the
following: 
(i) Expectation for future employment of materials PhDs in higher education and R&D institutions of public sector is limited, with a possible
integration of about 1/5 only of the current PhD students in domain of of Materials, 
ii) Training of MSE PhD students has to aim primarily their employment by companies and private sectors of the productive activity.

In advising on strategies and actions to be undertaken to achieve this goal, the MSE doctoral program counts on the Council for Strategics of
DEMaC, the main department responsible for the doctoral program. This council includes 3 highly ranked members from private companies in the
area of production or transformations of materials, and one scientist with worldwide recognition in the area of materials, acting as advisors for
university-industry policies and for integration of PhDs in companies.

Actions to promote integration of PhDs in companies comprise three main initiatives: i) To use PhD grants awarded within the associated laboratory
CICECO with priority for work-programs in collaboration with companies.
ii) To establish a minimum of 2 new grants per year for PhD work programs developed within I&D projects in collaboration with industry, allocating
the corresponding PhD grants and registration costs to the budget of the project.
iii) To include in the 1th year activities of the doctoral program a series of seminars given by top executives of companies and addressing relevant
topics such as intellectual property, entrepreneurship, business, etc.

The methodology for planning and control of progress attained by these measures will be based on visible management, to be implemented by the
direction of the doctoral program and direction of department (DEMaC), in addition to the institutional assessment under the quality system SGQ_PD.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade alta. 
Tempo de implementação de 3 anos letivos.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High priority.
Implementation time of three academic years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Indicador 1: Número de bolsas BD CICECO + número de bolsas BD de contratos de investigação com participação de empresas e integração do
doutorando durante pelo menos 1 ano na empresa.

Indicador 2: Execução do plano anual de palestras e seminários como definido para iii).

Indicador 3: Razão entre o número de doutorados contratados por empresas e sector privado e o número de doutorados em CEM no mesmo
período, indicador que deve convergir para 0,5 ao fim de 3 anos de implementação da medida.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Indicator 1: Number of CICECO BD scholarships + number of BD scholarships of research contracts with participation of companies and integration
of doctoral student for at least 1 year in the company.

Indicator 2: Execution of the annual plan of lectures and seminars as defined for iii).

Indicator 3: Ratio between the number of PhDs hired by companies and the private sector and the number of MSE PhDs awarded in the same period,
an indicator that should converge to 0.5 after 3 years of implementation of the measure.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Programa doutoral em Ciência e Engenharia de Materiais (CEM), a ser alterado na componente curricular e extensão da Tese, mantem a
designação, os objetivos, o mesmo ramo de conhecimento, mas terá a redução para 180 ECTS total em vez das atuais os 240 ECTS.
Síntese da alteração do programa doutoral em CEM e correspondente curso doutoral com diminuição de um semestre do curso curricular e
redução também de um semestre de Tese, perfazendo 180 ECTS, 3 anos: 
i) Curso doutoral, 1º Semestre/1º Ano: 
- UC de integração: Seminários de Materiais (CEM) UC 40418 (6 ECTS, Semestral, Obrigatória); 
- Preparação de Projeto de Tese (CEM), nova (24 ECTS, Semestral, Obrigatória), 
ii) Tese, 2º Semestre, 1º Ano, e 2º e 3º Anos.
As alterações propostas são determinadas por razões de reforço da sustentabilidade, internacionalização e empregabilidade do programa doutoral
em CEM e de melhoria dos indicadores de eficiência formativa. 
Mantem-se válido o objetivo central do atual Programa Doutoral em Ciência e Engenharia de Materiais que foi criado com o intento de facultar a
alunos com formação universitária em diferentes áreas de ciência e engenharia, uma formação científica em CEM abrangente e relacionada com
diversas tecnologias instaladas ou emergentes, incluindo contributos em áreas de grande importância sócio-económica para as sociedades atual e
futura, tais como as comunicações, a saúde, a energia e o ambiente. 
A formação em CEM ao nível de doutoramento corresponde a um dos domínios de doutoramento consolidados da Universidade de Aveiro, com 112
doutoramentos em CEM desde 1984. Lecionado em inglês, com suporte DEMaC, do CICECO em colaboração com outros laboratórios associados
este programa doutoral atraiu estudantes de 12 outras nacionalidades que não a portuguesa, numa fração de 47% dos 47 doutorados do Programa
Doutoral em CEM, A distribuição de origem dos atuais alunos do programa doutoral mantem-se sensivelmente a mesma, com 42% de doutorandos
estrangeiros. 
No balanço da empregabilidade, 23% dos 47 doutorados do Programa Doutoral em CEM desenvolve funções técnico/científicas ou de diretoria em
empresas do sector privado no país e no estrangeiro. O reforço da atratividade do projeto de doutoramento em CEM para alunos internacionais e
nacionais e para captar suporte das empresas impõe que se opere a convergência da duração do programa doutoral para referências
internacionais, onde 3 anos para a realização do doutoramento é norma em instituições com elevada eficiência formativa, convergência operada em
quatro outros programas doutorais nacionais da área de Materiais.



Tem-se por viável a alteração proposta ao programa doutoral. Com uma média de 16 valores da formação de (Mestrado ou equivalente) dos
candidatos ingressados, o programa doutoral em CEM vem captando candidatos bem qualificados e com preparação adequada para se
concentrarem nos objetivos e tarefas do projeto de doutoramento depois de um período curto de integração na instituição.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
The doctoral program in Materials Science and Engineering (MSE), to be changed in the curricular component and extension of the Thesis, maintains
the designation, the objectives, the same scientific area, but will be reduced to 180 total ECTS instead of the current 240 ECTS
Synthesis of the alteration of the MSE doctoral program and corresponding doctoral course with reduction of one semester of curricular course and
reduction of one semester of Thesis, to 180 ECTS, 3 years:
i) Doctoral Course, 1st Semester / 1st Year:
- Integration UC - Materials Seminars (MSE) UC 40418 (6 ECTS, Semester, Mandatory);
- Preparation of Thesis Project (MSE) (new, 24 ECTS, Semester, Mandatory),
ii) Thesis, 2nd Semester of 1st Year, and 2nd and 3rd Years.
The proposed change is determined for reasons of strengthening the sustainability, internationalization and employability of the MSE doctoral
program and improving indicators on training efficiency.
The main objective of the Doctoral Program in Materials Science and Engineering remains valid. The MSE doctorate was created with the intent of
providing students with university education in different areas of science and engineering, a comprehensive scientific education in MSE linked to
various existent or emerging technologies, including contributions in areas of major socio-economic importance to current and future societies, such
as communications, health, energy and the environment.
High Education in MSE at doctorate level corresponds to one of the consolidated doctoral domains of the University of Aveiro, with 112 doctoral
degrees in MSE since 1984. Lectured in English, with support from DEMaC, CICECO and collaboration with other associated laboratories this
doctoral program attracted students out of 12 nationalities other than Portuguese, in a fraction of 47% of the 47 graduates of the MSE doctoral
program. The current distribution of nationalities of the students of the doctoral program remains roughly the same, with 42% of foreign students.
In the balance of employability, 23% of the 47 PhDs of MSE Doctoral Program develop their activity in technical/scientific or coordination functions in
companies of private sector in the country and abroad. Strengthening the attraction of the MSE doctoral project for international and national
students and for support from companies requires the convergence of the duration of the doctoral program to international references, where 3
years for completion of the doctorate is the norm in institutions with high formative efficiency. Four other national doctoral programs of the area of
Materials did this convergence.
The proposed change to the MSE doctoral program is feasible. With an average classification of 16 (Master's or equivalent) of the incoming
candidates, the MSE doctoral program has attracted well-qualified candidates adequately prepared to focus on the objectives and tasks of the
doctoral project after a short period for integration in the institution.

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

9.2. Ciência e Engenharia de Materiais

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Ciência e Engenharia de Materiais

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Materials Science and Engineering

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

Ciência e Engenharia de Materiais/ Materials Science and
Engineering CEM/ MSE 180 0

(1 Item)  180 0  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Ciência e Engenharia de Materiais - 1º Ano/ 1º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciência e Engenharia de Materiais

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano/ 1º Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st Year/ 1st Semester

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)

Seminário de Materiais / Seminar of
Materials CEM/ MSE Semestral/Semester 162 S:30 6 Obrigatória/ Mandatory



Preparação de Projecto de Tese / Thesis
Project Preparation

CEM/ MSE Semestral/Semester 648 OT:15 24 Obrigatória/ Mandatory

(2 Items)       

9.3. Plano de estudos - Ciência e Engenharia de Materiais - 1º Ano / 2º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciência e Engenharia de Materiais

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 2º Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 2nd Semester

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)

Tese / Thesis CEM/ MSE Semestral/Semester 810 OT-30 30 Obrigatória/ Mandatory
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Ciência e Engenharia de Materiais - 2º Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciência e Engenharia de Materiais

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year

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)

Tese / Thesis CEM/ MSE Anual/ Yearly 1620 OT-60 60 Obrigatória/ Mandatory
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Ciência e Engenharia de Materiais - 3º Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciência e Engenharia de Materiais

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year

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)



Tese / Thesis CEM/ MSE Anual/ Yearly 1620 OT-60 60 Obrigatória/ Mandatory
(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Seminário de Materiais

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Seminário de Materiais

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Seminar of Materials

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CEM

9.4.1.3. Duração:
Semestral/ Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
S-30 (S-Seminario)

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Esta UC passa de opcional a obrigatória por forma a proporcionar uma integração rápida e estruturada dos alunos ingressados no programa
doutoral.

9.4.1.7. Observations:
This was an optional course of previous editions of the doctoral program. It becomes compulsory in order to allow a prompt and structured
integration of students enrolled in the doctoral program

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Ribeiro Frade (S:30)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Professores e investigadores desta ou outras instituições, e quadros de empresas ligados a atividades de I&D que são convidados para apresentar
seminários na UA no âmbito do programa doutoral em CEM.

Invited lecturers that are researchers and professors from our institution or other institutions, people from R&D departments from various
companies, invited to give lectures on specific topics for the students of the doctoral program in CEM.

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
É objetivo de Seminário de Materiais, disciplina introdutória, fazer a rápida integração do aluno e providenciar a este, de uma forma estruturada, um
contacto abrangente com temas de atualidade da Ciência e da Engenharia de Materiais tal como se apresentam dentro de comunidade científica
envolvente. Pretende-se que os alunos da disciplina:
- estabeleçam e construam uma compreensão crítica sobre temáticas atuais, técnicas analíticas e metodologias diferenciadas que muitas vezes
estarão para além dos conceitos imediatos que aluno identifica com o seu projeto de doutoramento;
- valorizem as oportunidades de aprendizagem criadas pelo departamento, pelas unidades de investigação, jornadas e eventos científicos nacionais
e internacionais;
- procurem fixar e determinar os contextos relativos da relevância, potencial impacto e qualidade da investigação em que estão imersos;
- Aumentem a capacidade de estabelecer relações interpessoais entre pares e com especialistas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objective of the UC of Materials Seminar, introductory UC, is to provide the student interested in a structured and a comprehensive way the
contact with current topics of MSE as they are presented at the moment within a dynamic scientific community. With this it is intended that students
of the discipline:
- Establish contact and build a critical understanding of current issues, techniques and different methodologies that are far beyond what they
instantly identify around the themes of their PhD projects;
- Emphasize the learning opportunities created by the department, the research units, workshops and national and international scientific events;
- Try to fix and determine the relative contexts of relevance, potential impact and quality of research in which they are immersed;
- Increase the ability to establish interpersonal relationships with peers and experts.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Os temas possíveis para o Seminário de Materiais são múltiplos e compete ao docente coordenador da disciplina planear e organizar as atividades
de seminário por forma a integrar nestas várias componentes onde se incluem:
- Seminários preparados especificamente pelos docentes da UC sobre temas atuais de investigação;



- Lições convidadas e palestras de cientistas visitantes ou ministradas em eventos científicos acessíveis aos discentes;
- Sessões de cursos avançados ou escolas internacionais participadas pelos alunos;
- Seminários a serem apresentados pelos alunos da disciplina, individualmente ou organizados em grupo; 
A programação e conteúdos da UC de Seminário de Materiais poderão com vantagem ser integrados em parcerias com outros programas
doutorais de Materiais.

9.4.5. Syllabus:
There are many possible topics for Seminar of Materials and it is for the UC coordinating lecturer to plan and organize the activities of the seminar to
integrate the several components which include:
- Seminars specifically prepared by UC faculty about current research topics;
- Lessons and lectures by invited guests or other scientists presented in scientific events accessible to the student;
- Sessions of advanced courses or international schools participated by the student;
- Seminars to be presented by the students of the UC, individual or organized in groups;
The schedule and content of the UC of Seminar of Materials may advantageously be integrated into partnerships with other doctoral programs in
Materials.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O estudante ao assistir a um conjunto de seminários irá alargar os seus conhecimentos científicos sobre diversos temas de investigação fora do
âmbito estrito da sua tese de doutoramento. A elaboração de um resumo sobre o conteúdo dos seminários a que assistiu fá-lo-á desenvolver o seu
espirito de observação, análise crítica e síntese de ideias novas e complexas.
A pesquisa bibliográfica e elaboração de um seminário ou artigo de revisão, com a supervisão e ajuda do seu orientador, permitir-lhe-á desenvolver
a sua capacidade de fazer pesquisa bibliográfica, de conhecimento, de análise crítica e de síntese do tema de investigação escolhido. A
apresentação e discussão pública do seminário/artigo de revisão permitir-lhe-á desenvolver as suas capacidades de comunicação.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Attending a series of seminars, will broaden the students scientific knowledge on various research topics beyond the field of his PhD Thesis. The
preparation of a summary about the content of the seminars they attended will allow the development of observation skills, critical analysis and
synthesis of new and complex ideas.
The literature search and preparation of a seminar or review article, under the guidance and assistance of the PhD Supervisor, allows developing the
ability to carry out a bibliographic research, and a critical analysis and synthesis of the research subject chosen. The presentation and public
discussion of the seminar / review article will allow developing scientific communication skills for experts and non-experts in the field.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Seminários, sessões de demonstração experimental, lições e palestras.
Adaptado ao perfil pessoal de investigação e explorando as várias componentes de lecionação em opção, o aluno de doutoramento deverá:
- construir o portefólio da UC documentado com a sua presença nos seminários ou equivalente a que assistiu, conteúdo destes e anotações
pertinentes;
- elaborar uma apreciação escrita curta sobre questões expostas num destes seminários;
- apresentar individualmente, ou em grupo, um seminário sobre tema da sua escolha ou do seu projeto de investigação,
Componentes da avaliação e ponderação:
1- Qualidade do portefólio (objetivos e organização) = 15%;
2- Apreciação escrita de um seminário = 20 %, 
3- Qualidade do seminário apresentado pelo aluno (resumo estendido, conteúdo e apresentação, resposta à critica de pares) = 50% 
4- Nível de intervenção, competência demonstrada durante as sessões de seminário = 15%.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Seminars, sessions of experimental demonstration, lessons and lecture modules.
Adapted to the personal research profile and exploring the various components of teaching as an option, the PhD student must:
- Build the UC portfolio documented with his/her presence in seminars or equivalent to that, with relevant content of these and student notes;
- Prepare a short written assessment of issues exposed in one of the seminars;
- Present individually or in group, a seminar on the theme of his/her choice or from the PhD research project,
Assessment components and weightings:
1 - Quality of the portfolio (objectives and organization) = 15 %;
2 – Written assessment of a seminar = 20 %,
3 - Quality of the seminar presented by the student (extended abstract, content and presentation, response to criticism of pairs) = 50 %
4 - Level of intervention and competence demonstrated during the seminar sessions = 15 %.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O conjunto dos seminários temáticos e as atividades previstas irão construir progressivamente no aluno uma base alargada para uma melhor
compreensão dos contextos do seu trabalho, bem como o dos outros pares e das instituições com que interage, aumentando a sua capacidade para
contribuir para o avanço de áreas importantes dos materiais e tecnologias de processamento.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The set of thematic workshops and planned activities will progressively build and extended base and better understanding by the student of the
contexts of his work, as well as the knowledge of the other pairs and institutions with which he interacts, enhancing his/her ability to contribute to the
advancement of important fields of materials and processing technologies.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Serão utilizadas teses atualizadas, artigos científicos e livros adequados aos temas lecionados.

Up-to-date theses, scientific articles and books appropriate to the lectured topics will be used.

Anexo II - Preparação de Projeto de Tese

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Preparação de Projeto de Tese



9.4.1.1. Title of curricular unit:
Project Thesis Preparation

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CEM

9.4.1.3. Duração:
Semestral/ Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
648

9.4.1.5. Horas de contacto:
OT15

9.4.1.6. ECTS:
24

9.4.1.7. Observações:
UC, obrigatória do 1º semestre do 1º Ano.

9.4.1.7. Observations:
Mandatory curricular unit, 1st Semester, Year 1.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Vieira, OT: 15

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Orientadores de estudos de doutoramento na área de Ciência e Engenharia de Materiais.

PhD supervisors in the area of Materials Science and Engineering.

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A inclusão da disciplina de Preparação de Projeto de Tese no plano de estudos do programa doutoral visa garantir condições para a realização de
teses com elevada qualidade técnico-científica.
Com esta unidade curricular pretende-se que o aluno se prepare, adquira a necessária competência e esteja apto para fazer uma abordagem
compreensiva sobre o seu projeto de doutoramento que permita à equipa de orientação tomar decisões atempadas sobre o rumo do trabalho do
doutorando.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The inclusion of the curricular unit of Project Thesis Preparation in the curriculum of the doctoral program aims to ensure conditions for the
realization of theses with high technical and scientific quality.
This course intends to prepare the student to carry out his PhD project, for him to obtain the necessary skills and be able to take a comprehensive
approach to the PhD project. The viva examination of Thesis Project Preparation should allow the orientation team to take timely decisions on the
course of student´s work.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
O trabalho a realizar na unidade curricular consistirá na preparação e elaboração de um relatório sobre o desenvolvimento do trabalho de
investigação e proposta de tese de doutoramento. Este relatório, de extensão limitada, incluirá obrigatoriamente o tema da tese, estado da arte,
definição dos objetivos gerais e específicos da tese, plano de trabalho, metodologias experimentais e de registo e tratamento de resultados e outras,
apresentação de resultados preliminares com contribuições originais do estudo e a preparação de publicações.
Para além do trabalho individual a disciplina pode incluir a participação em seminários científicos e/ou cursos sobre metodologias de investigação
organizados pelas unidades de investigação e departamentos.

9.4.5. Syllabus:
The work involved in the course of this UC will consist on preparing and submitting a report on the research work being developed towards a
doctoral thesis proposal. This limited-length report must include the title/subject of the thesis, state of the art, the definition of general and specific
objectives of the thesis, the work plan, experimental methodologies and of recording/ processing of data or any other description, the presentation of
preliminary results with original contributions of the study and the preparation of publications.
In addition to the individual work the curricular unit may include participation in scientific seminars and/ or courses on research methodologies
organized by research units and the departments.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A demonstração das competências necessárias ao prosseguimento dos estudos é feita com a conclusão das revisões necessárias à escrita
qualificada do relatório de projeto de tese tal como se exige no plano de estudos deste programa doutoral.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The demonstration of the skills needed for further education is taken with the completion of necessary revisions to the qualified written thesis
project report as requested in the study plan of this doctoral program.



9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A orientação pedagógica-científica do aluno de Preparação do Projeto de Tese, feita como orientação tutorial, incumbe à equipa de orientadores do
aluno.
A avaliação desta UC consiste na apresentação e discussão dum relatório sobre o trabalho de investigação e a proposta de tese de doutoramento
perante um júri constituído pelo Diretor do programa doutoral ou o seu substituto, pelo orientador ou um co-orientador do aluno e por um docente ou
investigador doutorado. 
A decisão sobre a aprovação do aluno na avaliação desta UC, ou de reprovação na mesma, carece dum parecer escrito e fundamentado.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The scientific - pedagogical orientation of the student in Project Thesis Preparation, taken as tutorials, it is carried by the student´s orientation team.
The evaluation of this UC consists of the presentation and discussion of a report on the research work and proposed doctoral thesis towards a jury
of three members consisting of the Director of the doctoral program, or his deputy, the supervisor or one co-supervisor of the student and a lecturer
or doctoral researcher.
The decision on the approval of each student in the UC review, or failing in it, must be supported by a written assessment.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Esta UC sendo fortemente focada no desenvolvimento de competências de autonomia e na aquisição de conhecimentos aprofundados numa área
específica do conhecimento por parte do aluno requer uma metodologia de ensino personalizada, adequada às características do aluno e dirigida ao
assunto em estudo, para o qual apenas a orientação tutorial é adequada. Prevê-se que, no caso eventual de ausência de equipa de orientação no
período inicial dos estudos, competirá à direção do programa doutoral fixar a comissão de acompanhamento que guie e assista o aluno inscrito no
programa doutoral na identificação de tema e a encontrar orientação para a tese de doutoramento até ao fim do 1º semestre do 1º Ano.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course is heavily focused on the development of autonomy skills and in acquiring deep and specialized knowledge on a particular field of work
by the student. It requires thus a personalized teaching that is tailored to the student’s idiosyncrasies and learning type, and directed to the scientific
subject under investigation. Only the tutorial supervision is adequate to these purposes. It is required that in the eventual absence of this supervising
team for an initial period of studies the direction of the doctoral program should set the monitoring committee to guide and assist enrolled students in
the search of theme and supervision for the doctoral theses up to the end of first semester of first year.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Serão utilizadas teses atualizadas, artigos científicos, artigos de revisão e livros adequados aos temas investigados.

Up-to-date theses, scientific articles, review papers and books appropriate to the research topics will be used.

Anexo II - Tese – 1º Ano / 2º Semestre

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tese – 1º Ano / 2º Semestre

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Thesis – 1st Year/ 2nd Semester

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CEM

9.4.1.3. Duração:
Semestral / Semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
810

9.4.1.5. Horas de contacto:
OT30

9.4.1.6. ECTS:
30

9.4.1.7. Observações:
A carga horária de cada docente depende do número de orientandos.

9.4.1.7. Observations:
The workload of each staff depends on the number of supervised PhD students.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Vieira; 30 OT

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Maria Bastos da Costa Segadães
Ana Maria de Oliveira e Rocha Senos
Andrei Kavaleuski
Augusto Luís Barros Lopes



Filipe José Alves de Oliveira
Isabel Margarida Miranda Salvado
João André da Costa Tedim
João António Labrincha Batista
João Carlos Matias Celestino Gomes da Rocha
João Filipe Colardelle da Cruz Mano
Jorge Ribeiro Frade
José Maria da Fonte Ferreira
José Martinho Marques de Oliveira
Luís António da Cruz Tarelho
Luís António Ferreira Martins Dias Carlos
Manuel Pedro Fernandes Graça
Maria Elisabete Jorge Vieira da Costa
Maria Helena Figueira Vaz Fernandes
Paula Celeste da Silva Ferreira
Paula Maria Lousada Silveirinha Vilarinho
Pedro Manuel Lima de Quintanilha Mantas
Robert Carlyle Pullar
Rui Ramos Ferreira e Silva
Susana Maria Henriques Olhero
Vitor Brás de Sequeira Amaral

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Integrar o aluno em projetos de investigação de qualidade que o orientem na seleção de um tópico de investigação em CEM, assegurando o seu
enquadramento em ambientes de trabalho com elevado dinamismo científico.
- Desenvolver competências autónomas de planeamento e execução de um plano de investigação em CEM com originalidade, contribuindo para
aumentar o conhecimento. 
- Adquirir e consolidar competências de carácter relevante à escala da comunidade internacional necessárias ao desenvolvimento de uma tese de
doutoramento original em CEM.
- Adquirir competências para o tratamento dos resultados da investigação tendo em vista o registo de patentes ou outras formas de assegurar
direitos de propriedade intelectual e a publicação de artigos científicos em jornais com arbitragem científica, livros, atas de congressos e outras
formas de divulgação escrita;
-Adquirir competências na divulgação ou apresentação e discussão públicas dos resultados de investigação.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Integrate the student in high quality research projects that guide him in the selection of a research topic in Materials Science and Engineering
(MSE), ensuring him a workplace with high scientific dynamism.
- Develop skills of autonomous planning and execution of a research plan in MSE with originality, contributing to increase the knowledge.
- Acquire and consolidate skills of relevant nature at the scale of the international community needed to develop an original doctoral thesis in MSE.
- Acquire skills for the treatment of research results with a view to patenting or other means to ensure intellectual property rights, and to the
publication of scientific articles in journals with peer review, books, conference proceedings and other forms of written disclosure;
- Acquire skills in presentation and public disclosure or discussion of research results.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular é integralmente dedicada à realização do trabalho de investigação conducente à elaboração de uma tese escrita original sobre
o tema de trabalho definido inicialmente. O conteúdo programático do trabalho a realizar é variável ajustado ao plano de tese de cada aluno de
doutoramento.

9.4.5. Syllabus:
The curricular unit of Thesis is fully dedicated to the realization of the research project leading to the preparation of a written thesis on the initially
defined topic of original work. The syllabus for the work is adjusted to the thesis work of each PhD student.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
São múltiplos os temas de trabalho desenvolvidos pelo conjunto das Teses em preparação pelo que a coerência entre os objetivos definidos para a
unidade curricular de Tese e os conteúdos programáticos não é demonstrável explicitamente podendo ser estabelecida à posterior pela qualidade
científica das Teses e pelo impacto e divulgação dos seus conteúdos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
There are multiple themes developed by the set of Theses in preparation. Coherence between the objectives established for the Thesis and course
content is not explicitly demonstrable. It can be assessed by the scientific quality of the theses and the impact and dissemination their contents.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O aluno deverá cumprir o plano de trabalho da sua Tese com aplicação e criatividade suportadas pelo conhecimento sólido e atualizante dos
assuntos. Os orientadores estarão sempre disponíveis para a discussão de propostas de trabalho e valorização dos resultados, atentos aos
elementos inovadores e garantindo ao aluno condições materiais e de supervisão necessárias ao progresso dos trabalhos.
A transição do aluno inscrito em Tese (1º Ano) no final do Ano 1 para a Tese no Ano 2 está dependente de avaliação positiva pela CAE respetiva do
relatório de progresso e do relatório do(s) orientadores, nos termos que constam do manual de qualidade SGQ_PD da Universidade.
A avaliação final será feita pelo júri de doutoramento nomeado nos termos da lei, tendo em conta a qualidade científica da tese, integrando a
qualidade do curriculum científico do candidato e a prestação do doutorando durante as provas públicas de doutoramento.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The student must fulfill the workplan of his thesis with dedication and creativity supported by solid and actualizing knowledge of the subjects. The
supervisors are always available to discuss proposals for work and exploitation of results, paying attention to innovative features and ensuring the
student material support and supervision necessary for the progress of the work.
The student's transition from Thesis (Year 1) enrollment at the end of Year 1 to Thesis in Year 2 is dependent upon a positive assessment by the CAE
of the progress report and supervisor´s report as provided in the SGQ_PD Quality Manual of the University.



The evaluation will be made by the PhD jury appointed under the Act, taking into account the scientific quality of the thesis, integrating scientific
quality of the curriculum and the performance of the doctoral candidate in the examination of the PhD thesis.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A coerência entre as metodologias de criação de conhecimento original e os objetivos de aprendizagem da Tese não sendo expressamente
demonstrável constitui, contudo, um elemento de referência importante subjacente à avaliação da Tese por um júri de reconhecido mérito
integrando especialistas da área de conhecimentos da Tese. Ás teses com manifesta internacionalização cujos trabalhos tenham envolvido
estadias do candidato de pelo menos seis meses em atividades de investigação realizadas em outros países europeus que não Portugal é atribuível
o título de Doutoramento Europeu nos termos da legislação. 
A aprovação da Tese e a atribuição do grau de doutor são feitas perante a demonstração implícita ou explicita de que o candidato com o trabalho de
Tese defendido fez prova de possuir o conjunto de competências exigidas pelo grau, em concreto:
- Capacidade de compreensão sistemática na área de ciência e engenharia de materiais;
- Competências, aptidões e principais métodos de investigação usados nesta área científica;
- Capacidade para conceber, projetar, adaptar e realizar uma investigação com elevados padrões de qualidade e integridade académicas;
- Ter realizado um conjunto significativo de trabalhos de investigação originais, reconhecidos por publicações internacionais com comité de
seleção;
- Capacidade de análise crítica e de síntese de novas ideias e conceitos complexos;
- Capacidade de comunicar os resultados da sua investigação aos seus pares na restante comunidade científica e à sociedade em geral;
- Contribuir para o progresso tecnológico, social ou cultural em contextos académicos, profissionais ou na sociedade em geral.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coherence between the methodologies of creating original knowledge and the learning objectives of the Thesis curricular unit not being explicitly
demonstrable, however, is an important element of reference underlying the assessment of the Thesis by a jury of recognized merit integrating
experts from the domain of the Thesis. Theses with international collaboration and stays of the candidate of no less than six months duration in other
European countries to perform research activities for thesis work are eligible for the title of European Doctorate under the law. Approval of the
thesis and the award of the PhD degree are taken before the implicit or explicit demonstration that the candidate with the defended thesis work has
demonstrated to possess the set of skills required by the degree, specifically:
- Ability to systematically understand the area of materials science and engineering;
- Competencies, skills and main research methods used in this scientific area;
- Ability to conceive, design, to adapt and perform an investigation with high standards of academic quality and integrity;
- Have completed a significant body of original research, recognized by international publications with peer review committees;
- Capacity for critical analysis and synthesis of new ideas and complex concepts;
- Ability to communicate the results of the research to peers in the scientific community and society in general;
- To contribute to the technological, social or cultural advancement in academic and professional contexts or in society in general.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Para cada Tese haverá uma seleção de artigos científicos e obras de referência na área em que se enquadra o tema da tese, e em áreas afins.

For each PhD Thesis there will be a selection of scientific articles and other publications of reference related to the area of the thesis topic, as well
as bibliography from other related and pertinent areas.

Anexo II - Tese – 2º e 3º Anos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tese – 2º e 3º Anos

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Thesis – 2nd and 3rd Years

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CEM

9.4.1.3. Duração:
Anual/ Yearly

9.4.1.4. Horas de trabalho:
1620

9.4.1.5. Horas de contacto:
OT60

9.4.1.6. ECTS:
60

9.4.1.7. Observações:
A carga letiva de cada docente depende do número de orientandos

9.4.1.7. Observations:
The work load of each supervisor depends on the number of supervised PhD students.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Vieira, 60 OT



9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Maria Bastos da Costa Segadães
Ana Maria de Oliveira e Rocha Senos
Andrei Kavaleuski
Augusto Luís Barros Lopes
Filipe José Alves de Oliveira
Isabel Margarida Miranda Salvado
João André da Costa Tedim
João António Labrincha Batista
João Carlos Matias Celestino Gomes da Rocha
João Filipe Colardelle da Cruz Mano
Jorge Ribeiro Frade
José Maria da Fonte Ferreira
José Martinho Marques de Oliveira
Luís António da Cruz Tarelho
Luís António Ferreira Martins Dias Carlos
Manuel Pedro Fernandes Graça
Maria Elisabete Jorge Vieira da Costa
Maria Helena Figueira Vaz Fernandes
Paula Celeste da Silva Ferreira
Paula Maria Lousada Silveirinha Vilarinho
Pedro Manuel Lima de Quintanilha Mantas
Robert Carlyle Pullar
Rui Ramos Ferreira e Silva
Susana Maria Henriques Olhero
Vitor Brás de Sequeira Amaral

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Integrar o aluno em projetos de investigação de qualidade que o orientem na seleção de um tópico de investigação em CEM, assegurando o seu
enquadramento em ambientes de trabalho com elevado dinamismo científico.
- Desenvolver competências autónomas de planeamento e execução de um plano de investigação em CEM com originalidade, contribuindo para
aumentar o conhecimento. 
- Adquirir e consolidar competências de carácter relevante à escala da comunidade internacional necessárias ao desenvolvimento de uma tese de
doutoramento original em CEM.
- Adquirir competências para o tratamento dos resultados da investigação tendo em vista o registo de patentes ou outras formas de assegurar
direitos de propriedade intelectual e a publicação de artigos científicos em jornais com arbitragem científica, livros, atas de congressos e outras
formas de divulgação escrita;
-Adquirir competências na divulgação ou apresentação e discussão públicas dos resultados de investigação.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Integrate the student in high quality research projects that guide him in the selection of a research topic in Materials Science and Engineering
(MSE), ensuring him a workplace with high scientific dynamism.
- Develop skills of autonomous planning and execution of a research plan in MSE with originality, contributing to increase the knowledge.
- Acquire and consolidate skills of relevant nature at the scale of the international community needed to develop an original doctoral thesis in MSE.
- Acquire skills for the treatment of research results with a view to patenting or other means to ensure intellectual property rights, and to the
publication of scientific articles in journals with peer review, books, conference proceedings and other forms of written disclosure;
- Acquire skills in presentation and public disclosure or discussion of research results.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular é integralmente dedicada à realização do trabalho de investigação conducente à elaboração de uma tese escrita original sobre
o tema de trabalho definido inicialmente. O conteúdo programático do trabalho a realizar é variável ajustado ao plano de tese de cada aluno de
doutoramento.

9.4.5. Syllabus:
The curricular unit of Thesis is fully dedicated to the realization of the research project leading to the preparation of a written thesis on the initially
defined topic of original work. The syllabus for the work is adjusted to the thesis work of each PhD student.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
São múltiplos os temas de trabalho desenvolvidos pelo conjunto das Teses em preparação pelo que a coerência entre os objetivos definidos para a
unidade curricular de Tese e os conteúdos programáticos não é demonstrável explicitamente podendo ser estabelecida à posterior pela qualidade
científica das Teses e pelo impacto e divulgação dos seus conteúdos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
There are multiple themes developed by the set of Theses in preparation. Coherence between the objectives established for the Thesis and course
content is not explicitly demonstrable. It can be assessed by the scientific quality of the theses and the impact and dissemination their contents.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O aluno deverá cumprir o plano de trabalho da sua Tese com aplicação e criatividade suportadas pelo conhecimento sólido e atualizante dos
assuntos. Os orientadores estarão sempre disponíveis para a discussão de propostas de trabalho e valorização dos resultados, atentos aos
elementos inovadores e garantindo ao aluno condições materiais e de supervisão necessárias ao progresso dos trabalhos.
A transição do aluno inscrito em Tese (2º Ano) no final do Ano 2 para a Tese no Ano 3 está dependente de avaliação positiva pela CAE respetiva do
relatório de progresso e do relatório do(s) orientadores, nos termos que constam do manual de qualidade SGQ_PD da Universidade.
A avaliação final será feita pelo júri de doutoramento nomeado nos termos da lei, tendo em conta a qualidade científica da tese, integrando a
qualidade do curriculum científico do candidato e a prestação do doutorando durante as provas públicas de doutoramento.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):



The student must fulfill the workplan of his thesis with dedication and creativity supported by solid and actualizing knowledge of the subjects. The
supervisors are always available to discuss proposals for work and exploitation of results, paying attention to innovative features and ensuring the
student material support and supervision necessary for the progress of the work.
The student's transition from Thesis (Year 2) enrollment at the end of Year 2 to Thesis in Year 3 is dependent upon a positive assessment by the CAE
of the progress report and supervisor´s report as provided in the SGQ_PD Quality Manual of the University.
Final evaluation will be made by the PhD jury appointed under the Law, taking into account the scientific quality of the thesis, integrating scientific
quality of the curriculum and the performance of the doctoral candidate in the examination of the PhD thesis.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A coerência entre as metodologias de criação de conhecimento original e os objetivos de aprendizagem da Tese não sendo expressamente
demonstrável constitui, contudo, um elemento de referência importante subjacente à avaliação da Tese por um júri de reconhecido mérito
integrando especialistas da área de conhecimentos da Tese. Ás teses com manifesta internacionalização cujos trabalhos tenham envolvido
estadias do candidato de pelo menos seis meses em atividades de investigação realizadas em outros países europeus que não Portugal é atribuível
o título de Doutoramento Europeu nos termos da legislação.
A aprovação da Tese e a atribuição do grau de doutor são feitas perante a demonstração implícita ou explicita de que o candidato com o trabalho de
Tese defendido fez prova de possuir o conjunto de competências exigidas pelo grau, em concreto:
- Capacidade de compreensão sistemática na área de ciência e engenharia de materiais;
- Competências, aptidões e principais métodos de investigação usados nesta área científica;
- Capacidade para conceber, projetar, adaptar e realizar uma investigação com elevados padrões de qualidade e integridade académicas;
- Ter realizado um conjunto significativo de trabalhos de investigação originais, reconhecidos por publicações internacionais com comité de
seleção;
- Capacidade de análise crítica e de síntese de novas ideias e conceitos complexos;
- Capacidade de comunicar os resultados da sua investigação aos seus pares na restante comunidade científica e à sociedade em geral;
- Contribuir para o progresso tecnológico, social ou cultural em contextos académicos, profissionais ou na sociedade em geral.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The coherence between the methodologies of creating original knowledge and the learning objectives of the Thesis curricular unit not being explicitly
demonstrable, however, is an important element of reference underlying the assessment of the Thesis by a jury of recognized merit integrating
experts from the domain of the Thesis. Theses with international collaboration and stays of the candidate of no less than six months duration in other
European countries to perform research activities for thesis work are eligible for the title of European Doctorate under the law.
Approval of the thesis and the award of the PhD degree are taken before the implicit or explicit demonstration that the candidate with the defended
thesis work has demonstrated to possess the set of skills required by the degree, specifically:
- Ability to systematically understand the area of materials science and engineering;
- Competencies, skills and main research methods used in this scientific area;
- Ability to conceive, design, to adapt and perform an investigation with high standards of academic quality and integrity;
- Have completed a significant body of original research, recognized by international publications with peer review committees;
- Capacity for critical analysis and synthesis of new ideas and complex concepts;
- Ability to communicate the results of the research to peers in the scientific community and society in general;
- To contribute to the technological, social or cultural advancement in academic and professional contexts or in society in general.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Para cada Tese haverá uma seleção de artigos científicos e obras de referência na área em que se enquadra o tema da tese, e em áreas afins.

For each PhD Thesis there will be a selection of scientific articles and other publications of reference related to the area of the thesis topic, as well
as bibliography from other related and pertinent areas.

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
<sem resposta>

9.5.2. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>


