
ACEF/1920/0310982 — 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/1314/10982

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar

1.3. Data da decisão.
2014-12-23

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._Ponto 2 -Síntese de medidas de melhoria_PDEM_PT&EN.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?
Não

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

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

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

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

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

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
O PDEM da UA está diretamente ligado à dinâmica do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação (TEMA), Unidade de Investigação e do DEM.
Para o período entre 2018 e 2022, o TEMA definiu a sua estratégia global em torno de três projetos, designados por “projetos mobilizadores”. Um
dos projetos mobilizadores corresponde à classificação do TEMA como “Infraestrutura de Investigação” no âmbito do “Roteiro Nacional de
Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico” para o período 2014-2020. A Infraestrutura de Investigação TEMA, funciona como
elemento de gestão de recursos humanos e materiais do TEMA, nomeadamente dos seus 12 laboratórios e do seu vasto conjunto de equipamentos
científicos, colocados assim à disposição da Sociedade (ensino, investigação e indústria). A infraestrutura TEMA foi considerada com detendo “alto
potencial científico e alta relevância estratégica regional e/ou nacional” o que tem constituído motivação e oportunidade para todos as áreas ligadas
à UI.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
O PDEM da UA está diretamente ligado à dinâmica do Centro de Tecnologia Mecânica e Automação (TEMA), Unidade de Investigação e do DEM.
Para o período entre 2018 e 2022, o TEMA definiu a sua estratégia global em torno de três projetos, designados por “projetos mobilizadores”. Um
dos projetos mobilizadores corresponde à classificação do TEMA como “Infraestrutura de Investigação” no âmbito do “Roteiro Nacional de
Infraestruturas de Investigação de Interesse Estratégico” para o período 2014-2020. A Infraestrutura de Investigação TEMA, funciona como
elemento de gestão de recursos humanos e materiais do TEMA, nomeadamente dos seus 12 laboratórios e do seu vasto conjunto de equipamentos
científicos, colocados assim à disposição da Sociedade (ensino, investigação e indústria). A infraestrutura TEMA foi considerada com detendo “alto
potencial científico e alta relevância estratégica regional e/ou nacional” o que tem constituído motivação e oportunidade para todos as áreas ligadas
à UI.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/questionId/bdc679a2-77fe-3f55-520d-5da6f4915c64


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

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
No que diz respeito à divulgação do ciclo de estudos, foram desenvolvidos esforços no sentido de alargar parcerias nacionais e transnacionais,
nomeadamente através de Acordos com o Setor Industrial. De referir o acordo entre o DEM-UA e a empresa Bosch Termotecnologia no âmbito do
Projeto “Smart Green Homes”, do qual resultaram quatro bolsas de doutoramento (em curso). Os Acordos de Cooperação entre o DEM-UA e a
Universidade de Estrasburgo, com um estudante com o Programa doutoral concluído, os Acordos em Co-Tutela com a Academia Militar da Bélgica
(1 diplomado) e com a Universidade da Bretanha do Sul, (2 diplomados), são também exemplos nesse sentido. De referir ainda a divulgação do
PDEM a nível internacional, através do Programa Erasmus, nomeadamente em parceria com a Universidade de Split, Eslovénia, a Universidade
Nacional Técnica de Atenas, Grécia, a Università Degli Studi di Salerno e di Genova, Itália, e com a "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi,
Roménia.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
In what concerns the dissemination of the cycle of studies, due diligence has been initiated to extend national and transnational partnerships through
agreements with the Industrial Sector. The agreement between DEM-UA, and Bosch Termotecnologia under the Smart Green Homes Project
resulted in four doctoral scholarships (on going). Cooperation Agreements established between DEM and the University of Strasbourg (1 PhD on
going), the Agreements in Co-Tutelage between the DEM-UA and Military Academy of Belgium (1 PhD concluded), and with Southern Brittany (2 PhD
concluded).
Partnerships were also initiated under the Erasmus Program covering the 3rd cycle in an effort to disseminate PDEM internationally, including
University of Split, Slovenia, the National Technical University of Athens, Greece, Università Degli Studi di Salerno and di Genova, Italy, "Gheorghe
Asachi" Technical University of Iasi, Romania.

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

Não

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

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

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.
Engenharia Mecânica

1.3. Study programme.
Mechanical Engineering

1.4. Grau.
Doutor

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/questionId/bf0f1658-c44a-20e3-d72c-5da6f418a6c2


Engenharia Mecânica

1.6. Main scientific area of the study programme.
Mechanical 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):
521

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:
na

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:
na

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

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 years

1.10. Número máximo de admissões.
20

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

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

1.11. Condições específicas de ingresso.
Os candidatos devem satisfazer as condições estabelecidas no Art.º 30, DL n.º 65/2018, nos normativos específicos aplicáveis e, em particular,
respeitar pelo menos uma das alternativas seguintes:
a) Titulares do grau de Licenciado (pré Bolonha) em Engenharia Mecânica, ou considerada equivalente pela Comissão Científica do Ciclo de Estudos
b) Titulares de grau de Mestre através de um ciclo de estudos Integrado em Engenharia Mecânica, ou considerada equivalente pela Comissão
Científica do Ciclo de Estudos
c) Titulares de grau de Mestre, ou detentores de Licenciatura (pré-Bolonha) correspondente a um Segundo Ciclo de Estudos, em área considerada
elegível pela Comissão Científica do Ciclo de Estudos
d) Titulares de grau de Mestre (pré Bolonha), em área considerada elegível pela Comissão Científica do Ciclo de Estudos
e) Titulares de habilitações estrangeiras reconhecidas pela Comissão Científica como equiparáveis para efeito de admissão

1.11. Specific entry requirements.
In order to be accepted in the Doctoral Program, the candidate must satisfy the conditions laid down in the national legislation, particularly in what
concerns the specific norms applied and, must comply with at least one of the alternatives given below:
a) Mechanical Engineering Degree (pre-Bologna), or considered equivalent by the Scientific Committee of the Cycle of Studies;
b) Master's degree acquired through an Integrated study cycle in Mechanical Engineering, or considered equivalent by the Scientific Committee of
the Cycle of Studies
c) Master’s degree ou Bachelor degree (pre-Bologna) corresponding to a second cycle of studies, in an area considered eligible by the Scientific
Committee of the Cycle of Studies
d) Master's degree (pre - Bologna), in an area considered eligible by the Scientific Committee of the cycle of studies
e) Foreign qualifications recognised by the Scientific Committee for the purpose of admission.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
NA

1.12.1. If other, specify:
NA

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Aveiro

Department of Machanical Engineering, University of Aveiro

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



1.14._Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional.pdf
1.15. Observações.

Deve mencionar-se que foi publicada a 2 de dezembro de 2008 a Retificação da designação do ciclo de estudos para Programa Doutoral em
Engenharia Mecânica.
Tal menção pode ser encontrada no Diário da República, 2.ª série — N.º 233 — 2 de Dezembro de 2008, Rectificação n.º 2624/2008

1.15. Observations.
It must be mentioned a retification published in:
Diário da República, 2.ª série — N.º 233 — 2 de Dezembro de 2008, Rectificação n.º 2624/200
altering the designation of the cycle of studies to Doctoral Program in Mechanical Engineering

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):

Ramo único Single branch

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

2.2. Estrutura Curricular - Ramo único

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Ramo único

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

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

Engenharia Mecânica / Mechanical
Engineering EMEC 216 12 .

Gestão / Management GES 6 0 .
Qualquer Área Científ ica / Any Scientif ic
Area QAC 6 .

(3 Items)  228 12  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

A componente curricular do PDEM desenvolve-se ao longo do 1º ano (1º e 2º semestres). O Sistema da Garantia da Qualidade do PDEM está
integrado no Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) da UA. Esse sistema tem como propósito a identificação de pontos fortes e fracos das
diferentes UC que constituem o curso (conteúdos programáticos; abordagens de ensino e aprendizagem; metodologias de avaliação; pessoal
docente; resultados académicos), com o objetivo de atuar corretivamente se necessário, ao mesmo tempo que se privilegia a partilha de boas
práticas. Diferentes atores intervêm a esse nível: estudantes, docentes, o diretor de curso (DC), o diretor da unidade orgânica (DUO), o diretor da
Escola Doutoral da UA (EDUA), bem como o Conselho Pedagógico e o Conselho Científico da UA. A esses atores é solicitado o cumprimento de um
conjunto de tarefas, possibilitando a elaboração de um diagnóstico, a definição de ações corretivas, e os recursos necessários para esse efeito.

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

The curricular component of the PDEM occurs during the 1st year (1st and 2nd semesters). The quality assurance system is aligned with what is
currently implemented under the Internal Quality Assurance System (SIGQ) UA. The latter aims at identifying the strengths and weaknesses of the
different CUs that constitute the course, with the purpose of identifying corrective actions, while also favoring the sharing of good practices. At this
stages several authors are expected to have a certain role, namely: students, lecturers, course director (DC), the director of the organic unit (DUO),
the director of the University Doctoral School (EDUA),as well as the Pedagogical Council and the Scientific Council of the University. Each of these
actors is requested to perform a set of tasks, enabling the elaboration of a diagnosis, as well as the corrective measures envisaged, highlighting the
required resources to accomplish what has been proposed

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
O funcionamento das UC do PD é analisado pela Comissão de Acompanhamento do Curso (CAC), constituída pelo diretor do PD, um docente do PD,
e dois estudantes, sendo objetivo constituir uma Comissão com um número igual de docentes e estudantes, for forma a deter uma visão equilibrada
do funcionamento do curso. O diagnóstico resulta de percepções e recolha de informação sobre o funcionamento das UC e permite identificar
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pontos fortes e fracos sobre as UC (e o PD), bem como propostas de melhoria. Posteriormente, cada responsável, re-avalia funcionamento da sua
UC, respondendo à análise feita pela CAC através da proposta de ações de melhoria vertidas para o Relatório do Responsável da UC. Com base no
Relatório da CAC, nos Relatórios da Comissão de Acompanhamento de Estudante (CAE) e nos Relatórios dos Responsáveis das UC (RUC), o
diretor do PD e um estudante procedem à análise do PD como um todo, considerando as componentes de formação e de investigação

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The operation of each CU of the DP is analyzed by the Course Monitoring Committee (CAC), consisting of the director of the PD, a lecturer of the DP,
and two students. The goal is to have a Commission with an equal number of lecturers and students, in order to have a balanced view of each course
operations. The diagnosis is based on the perceptions (and collection of information) by its members about the functioning of the different CUs, as
well as on a set of indicators set for each one of them. This diagnosis results in the identification of a set of strengths and weaknesses for each CU,
and hence for the course, enabling to establish improvement actions. Subsequently, each CU of the course is analyzed by its responsible, and the
director of the Doctoral Programme supported by a designated student will carry out the course analysis, considering both training and research
components.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
No caso de haver ações de melhoria identificadas como não tendo sido implementadas pelos DPD, cabe ao DUO decidir acerca da implementação
da mesma ao nível da UO. Se tal não for viável, a decisão sobre a implementação das ações de melhoria passa para o DEDUA. No entanto, o
Relatório do DUO deve especificar as ações a implementar, os seus responsáveis, calendários para a implementação e recursos necessários. O
relatório deve também elencar boas práticas identificadas nos PD e mecanismos para a sua divulgação. Os relatórios dos diretores das várias
unidades orgânicas da UA são enviados para a EDUA, para síntese num relatório próprio. Da sua análise resulta um parecer relativo à inscrição de
cada estudante no ano letivo seguinte, o qual é enviado ao Conselho Científico para tomada de decisão. O Conselho Científico e o Conselho
Pedagógico analisam e discutem as vertentes científicas e pedagógicas resultantes das fases anteriores, refletindo as medidas futuras.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
When no improvement actions have been identified as being implemented by the DPD, it is up to the DUO to decide on their implementation. If this is
not feasible, the decision on their implementation passes to the DEDUA, however, the DUO Report must specify who is responsible for the actions to
be implemented, its scheduling and the necessary resources. The report should also list good practices identified and mechanisms for its
dissemination. The reports of the directors of the various organic units of the UA are sent to EDUA for summary analysis. From the latter, each
student gets an overall assesssment per academic year, which is then sent to the Scientific Council for decision-making. The Scientific Council and
the Pedagogical Council analyze and discuss the scientific and pedagogical aspects resulting from the previous phases, reflecting on future
measures.

2.4. Observações

2.4 Observações.
.

2.4 Observations.
.

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.
Mónica Sandra Abrantes de Oliveira Correia (Diretora – e Coordenadora - do Programa Doutoral desde 1 de Julho de 2019, e responsável -
estratégica e executiva - pela proposta de reestruturação curricular, em articulação com a Direção do DEM /
Director - and Coordinator - of the Doctoral Program since 1st July 2019, and responsible - strategic and executive - for the curricular restructuring
proposal in articulation with the DEM Board)

João Paulo Davim Tavares da Silva (Coordenador do Programa Doutoral durante o período de análise / Coordinator of the Doctoral Program during
the period under analysis)

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

António Gil D'Orey de Andrade
Campos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

António Manuel Godinho
Completo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

Fernando José Neto da Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

João Paulo Davim Tavares da
Silva

Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia mecânica 100.00 Ficha submetida

Jorge Augusto Fernandes
Ferreira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

Nelson Amadeu Dias Martins Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/annexId/6f4e676e-5e3f-63c8-f215-5ddfda7fcb8a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/annexId/4b2beb71-d000-390c-0b4f-5ddfda54b0e1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/annexId/2671ce1e-a488-5665-c802-5ddfda6c8602
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/annexId/d864bd56-d997-e95f-9cdc-5ddfda9a977a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/annexId/a77b5324-1fd3-e48d-8c69-5ddfdada741c
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Ricardo José Alves de Sousa Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Eng. Mecanica 100.00 Ficha submetida

Robertt Angelo Fontes Valente Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

Rui António da Silva Moreira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

Silvina Maria Vagos Santana Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Gestão Industrial 100.00 Ficha submetida

Victor Fernando Santos Neto Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

Victor Manuel Ferreira Moutinho Assistente ou equivalente Doutor Economia 100.00 Ficha submetida

Vítor António Ferreira da Costa Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Eng. Mecânica 100.00 Ficha submetida

Vítor Manuel Ferreira dos
Santos

Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha submetida

Mónica Sandra Abrantes
Oliveira Correia

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

     1500  

<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.
15

3.4.1.2. Número total de ETI.
15

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: 15 100

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): 15 100

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 14 93.333333333333 15

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 15

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/annexId/81b4b472-97ee-5dc0-3b99-5ddfda5c4f3c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/annexId/772ec5a6-5e5d-d580-c18f-5ddfda1086ae
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/annexId/63528d2e-8fb5-6121-9947-5ddfda7387b5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/annexId/ebc7a76a-1ab4-db1b-6152-5ddfdae42054
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/annexId/1f025376-bb4c-bfec-13af-5ddfdaf11d95
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/annexId/76a7b4c8-bb9c-1576-a9f1-5ddfda54c264
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/annexId/7f54528d-c828-dfd1-d2ce-5ddfdbab0490
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/annexId/b251c7bc-828f-91e5-2c9e-5ddfdbfd7da1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/annexId/5b4c75e7-8108-d672-ae09-5dea42162c63


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 15 100 15

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 15

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

No Departamento de Engenharia Mecânica existem 9 trabalhadores, em regime de tempo integral, para a execução de tarefas administrativas e de
apoio às atividades laboratoriais.
Com funções de coordenação:
1 Técnico Superior
Com funções ao nível administrativo:
3 Técnicos Superiores
1 Assistente Técnico
1 Técnico de Informática
Com funções ao nível técnico e de apoio a atividades laboratoriais:
3 Técnicos Superiores 

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
In the Department of Mechanical Engineering there are 9 full-time workers, to perform administrative tasks and support laboratory and classroom
activities.
Coordination functions:
1 Técnico Superior
Administrative workers:
Técnicos Superiores
1 Assistente Técnico
1 Técnico de Informática
Laboratory support workers:
3 Técnicos Superiores

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
1 Técnico Superior - Mestrado em Engenharia Mecânica
1 Técnico Superior - Licenciatura em Línguas e Estudos Editoriais (1º Ciclo)
1 Técnico Superior - Licenciatura em Engenharia Cerâmica e do Vidro
1 Assistente Técnico - Ensino Secundário em Ciências 
1 Técnico Superior– Licenciatura Bi-Etápica (2º Ciclo) em Gestão de Recursos Humanos
1 Técnico de Informática – Licenciatura em Planeamento Regional e Urbano
1 Técnico Superior – Mestrado Integrado em Engenharia Mecânica
1 Técnico Superior - Licenciatura Bi-Etápica em Engenharia Mecânica - Ramo Qualidade e Ambiente
1 Técnico Superior – Licenciatura em Ensino de Português e Inglês

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
1 Técnico Superior – Master in Mechanical Engineering
1 Técnico Superior – 1st cycle degree in Languages and Publishing
1 Técnico Superior – Degree in Ceramics and Glass Engineering
1 Assistente Técnico – “Bachiller” in Sciences (secondary education)
1 Técnico Superio – Degree Two-Stage in Human Resources Management
1 Técnico de Informática – Degree in Regional and Urban Planning
1 Técnico Superior – Integrated Master in Mechanical Engineering
1 Técnico Superior - Degree Two-Stage in Mechanical Engineering - Quality and Environment
1 Técnico Superior – Degree in English and Portuguese Teaching

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. 
19

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 68
Feminino / Female 32



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 12
2º ano curricular 5
3º ano curricular 2
 19

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 2 17 15
N.º de colocados / No. of accepted candidates 1 15 12
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 1 13 9
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted
candidate 15 12 11.6

Nota média de entrada / Average entrance mark 15 14 14

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
NA

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
NA

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 0 1 0
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 3 0 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 6 1 1
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 2 0
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than
N+2 years 0 0 1

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

1.Impacte da interação entre veículos motorizados e bicicletas na escolha de rota, desempenho de tráfego, emissões e segurança |27-11-2019
|Aprovado
2.Avanços na síntese e caracterização de nanocompósitos multifuncionais de níquel/óxido de grafeno reduzido |03-05-2018|Aprovado
3.Métodos Sem Malha Aplicados a Problemas Não-lineares de Mecânica dos Meios Contínuos |29-06-2018|Aprovado
4.Análise Biomecânica de impactos com capacetes: novos materiais e geometrias |24-02-2017| Aprovado
5.Modelação interpretativa da segurança e emissões em corredores de rotundas e semáforos|10-05-2017|Aprovado
6.Ferramenta de apoio para aplicação de nanoengenharia no desenvolvimento de processos de fabrico eco-eficientes|19-05-2017|Aprovado
7.Proposta de teste pré-clínico para aferir o desempenho biomecânico de próteses do ombro|08-09-2017|Aprovado
8.Aplicabilidade Industrial de Estampagem Incremental: Análise Funcional e Energética|07-12-2017|Aprovado
9.Um novo modelo de conceito para implantes ortopédicos instrumentados ativos |02-03-2016 |Aprovado
10.Avaliação Exegética, Energética, Económica e Ambiental de Centrais de Energia Solar na Líbia|31-03-2016 |Aprovado



11.Análise de viabilidade de biodiesel derivado de microalgas|13-05-2016|Aprovado
12.Eficiência energética de sistemas de abastecimento de água recorrendo a técnicas de optimização e uso de micro-hidroturbinas|16-06-2016
|Aprovado
13.Seguimento ativo de agentes dinâmicos multivariados usando informação vectorial|27-06-2016 |Aprovado
14.Modelação e controlo do retorno elástico torcional em estruturas automóveis leves com secção transversal complexa|14-07-2016 |Aprovado
15.Estudo do micro-corte no acabamento de um biomaterial de difícil usinabilidade|30-11-2016 |Aprovado
16.Estudo da maquinabilidade das ligas Ti-6Al-4V e Co-28Cr-6Mo na fresagem de dispositivos biomédicos|25-02-2015|Aprovado
17.Desenvolvimento de modelos computacionais anisotrópicos baseados em hipoelasticidade e hiperelasticidade incluindo endurecimento
cinemático não-linear|18-03-2015|Aprovado
18.Metodologia avançada para simulação de processos de estampagem incremental|17-07-2015|Aprovado
19.Modelação de processos de soldadura por fricção e sua influência no comportamento estrutural de painéis reforçados em alumínio|08-10-
2015|Aprovado
20.Desenvolvimento computacional de um teste mecânico para caracterização do material através de análise inversa|09-10-2015|Aprovado
21.Propriedades Intrínsecas e de Processamento de Termoplásticos Elastoméricos Incorporando Borracha de Pneu Reciclada|22-10-
2015|Aprovado

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD programmes). 
1.Impacte da interação entre veículos motorizados e bicicletas na escolha de rota, desempenho de tráfego, emissões e segurança |27-11-2019
|Aprovado
2.Avanços na síntese e caracterização de nanocompósitos multifuncionais de níquel/óxido de grafeno reduzido |03-05-2018|Aprovado
3.Métodos Sem Malha Aplicados a Problemas Não-lineares de Mecânica dos Meios Contínuos |29-06-2018|Aprovado
4.Análise Biomecânica de impactos com capacetes: novos materiais e geometrias |24-02-2017| Aprovado
5.Modelação interpretativa da segurança e emissões em corredores de rotundas e semáforos|10-05-2017|Aprovado
6.Ferramenta de apoio para aplicação de nanoengenharia no desenvolvimento de processos de fabrico eco-eficientes|19-05-2017|Aprovado
7.Proposta de teste pré-clínico para aferir o desempenho biomecânico de próteses do ombro|08-09-2017|Aprovado
8.Aplicabilidade Industrial de Estampagem Incremental: Análise Funcional e Energética|07-12-2017|Aprovado
9.Um novo modelo de conceito para implantes ortopédicos instrumentados ativos |02-03-2016 |Aprovado
10.Avaliação Exegética, Energética, Económica e Ambiental de Centrais de Energia Solar na Líbia|31-03-2016 |Aprovado
11.Análise de viabilidade de biodiesel derivado de microalgas|13-05-2016|Aprovado
12.Eficiência energética de sistemas de abastecimento de água recorrendo a técnicas de optimização e uso de micro-hidroturbinas|16-06-2016
|Aprovado
13.Seguimento ativo de agentes dinâmicos multivariados usando informação vectorial|27-06-2016 |Aprovado
14.Modelação e controlo do retorno elástico torcional em estruturas automóveis leves com secção transversal complexa|14-07-2016 |Aprovado
15.Estudo do micro-corte no acabamento de um biomaterial de difícil usinabilidade|30-11-2016 |Aprovado
16.Estudo da maquinabilidade das ligas Ti-6Al-4V e Co-28Cr-6Mo na fresagem de dispositivos biomédicos|25-02-2015|Aprovado
17.Desenvolvimento de modelos computacionais anisotrópicos baseados em hipoelasticidade e hiperelasticidade incluindo endurecimento
cinemático não-linear|18-03-2015|Aprovado
18.Metodologia avançada para simulação de processos de estampagem incremental|17-07-2015|Aprovado
19.Modelação de processos de soldadura por fricção e sua influência no comportamento estrutural de painéis reforçados em alumínio|08-10-
2015|Aprovado
20.Desenvolvimento computacional de um teste mecânico para caracterização do material através de análise inversa|09-10-2015|Aprovado
21.Propriedades Intrínsecas e de Processamento de Termoplásticos Elastoméricos Incorporando Borracha de Pneu Reciclada|22-10-
2015|Aprovado

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Pode concluir-se que, de um modo geral, os alunos do PDEM têm tido igual sucesso escolar nas UC de todas as áreas científicas do PD. Dos alunos
que se sujeitam a avaliação, a taxa de aprovação em todas as áreas científicas é 100%. 

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
It can be concluded that, in general, PDEM had equal school success in CUs from all scientific areas of the Doctoral Program. Moreover, the
success rate of all students that subject themselves to assessment is 100%.

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). 

Não há dados oficiais da Instituição referentes à empregabilidade de diplomados formados pelo PDEM para o período temporal em análise. O último
inquérito constante no Portal de Indicadores da UA é referente ao ano letivo 2013/2014. No portal da Direção-Geral de Estatística da Educação e
Ciência (DGEEC), por meio da consulta referente a diplomados pela Universidade de Aveiro em Engenharia Mecânica com o grau de Doutor, à data
de junho de 2018 (correspondente à última estatística passível de consulta) não havia registo de desempregados. No portal “Dados e Estatísticas de
Cursos Superiores” não consta qualquer estatística referente a diplomados por cursos de 3ºCiclo. Apresenta-se, contudo, no ponto 6.1.3.2 uma
reflexão da Direção de Curso, tendo por base a identificação do percurso do diplomado do DEM, através da rede de contactos resultante da forte
proximidade entre o corpo docente/investigadores e dos antigos estudantes do PDEM.

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). 

There are no official data from the Institution regarding the employability of graduates from PDEM for the period under analysis. The last survey
contained in the UA Indicator Portal refers to the 2013/2014 academic year. In the portal of Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência
(DGEEC), through the consultation referring to graduates from the University of Aveiro in Mechanical Engineering with the degree of Doctor, as of
June 2018 (corresponding to the last statistics that can be consulted) there was no record of unemployment. In the portal " Dados e Estatísticas de
Cursos Superiores " there is no statistic referring to graduates by 3rd Cycle courses.
However, it is presented in point 6.1.3.2 a reflection, based on the identification of the PDEM graduate path, through the network of contacts resulting
from the strong proximity between the faculty/researchers and the former students of the PDEM.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 



Na verdade, não há quaisquer dados estatísticos que suportem a reflexão que se apresenta de seguida. É possível, contudo, identificar o percurso
dos diplomados do PDEM nos últimos 5 anos, tendo por base a rede de contactos que resulta da forte proximidade entre o corpo
docente/investigadores e antigos estudantes do PDEM:2015 - 6 doutores: 2 são professores em Instituições de Ensino Superior, 1 está no
estrangeiro e os restantes 3 trabalham em empresas da região de Aveiro. 2016 – 7 doutores: 3 regressaram ao seu país de origem, 1 é Investigador
do TEMA, 1 é empreendedor por conta própria e os restantes 2 são estagiários de pós-doutoramento no TEMA. 2017 – 5 doutores: 3 são
Investigadores no TEMA, 1 é Professor numa Instituição de Ensino Superior e sobre o restante não se tem informação. 2018 -2 doutores: 1
encontra-se no estrangeiro, o outro é colaborador de uma empresa da região de Aveiro. 2019 – 1 doutor, desconhecendo-se, nesta fase, o caminho
pelo qual o diplomado irá enveredar.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
In fact, there are no statistical data that supports the reflection that is presented below. It is possible, however, to identify the path of PDEM
graduates in the last 5 years, based on the network of contacts that results from the strong proximity between faculty/researchers and former
students of the PDEM: 2015 - 6 doctors: 2 are lecturers in Higher Education Institutions, 1 is abroad and the remaining 3 work in companies in the
Aveiro region. 2016 – 7 doctors: 3 returned to their country of origin, 1 is a researcher in TEMA, 1 is an entrepreneur and the remaining 2 are
postdoctoral fellows in TEMA. 2017 – 5 doctors: 3 are researchers in TEMA, 1 is a professor at a Higher Education Institution and about the rest
there is no information. 2018 -2 doctors: 1 is abroad, the other is a collaborator of a company in the Aveiro region. 2019 – 1 doctor, but his career
option is not known at this stage.

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

Centro de Tecnologia Mecânica e Automação / Center
for Mechanical Tecnology and Automation (TEMA)

Muito Bom / Very
Good

Universidade de Aveiro
/ University of Aveiro 12 NA

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/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652
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/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652
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. 

O TEMA é a Unidade de Investigação que apoia o Programa Doutoral em Engenharia Mecânica, sendo a atividade dos seus membros de extrema
importância para o ciclo de estudos em análise. O TEMA é parceiro e parte integrante em diferentes redes nacionais e europeias, como o "Roteiro
Português das Infra-estruturas de Investigação"; o “European Mapping of Research Institutions” consideradas como relevante para o
desenvolvimento de “Key Enabling Technologies” (KET); e o “Mapping of the European Research Infrastructure Landscape” (MERIL), rede de infra-
estruturas de investigação europeia em todos os domínios científicos. Estas redes têm vindo a permitir estabelecer parcerias importantes com o
sector das PME, Instituições de Investigação e Infra-Estruturas europeias, bem como o acesso a programas competitivos de financiamento. A partir
desse trabalho colaborativo, prevê-se uma participação mais ampla do TEMA no “European Strategy Forum on Research Infrastructures” (ESFRI),
reforçando a sua atratividade a nível global.

O TEMA encontra-se entre os membros fundadores da Pool-Net (Associação da Indústria Portuguesa de Moldes e Ferramentas Especiais), entidade
dedicada a aumentar a competitividade das empresas e o seu posicionamento internacional. O TEMA também esteve envolvido na proposta para a
criação de um Laboratório Colaborativo sobre "Intelligent Manufacturing based on Advanced Design and Engineering". De referir que essa ação
está alinhada quer com a estratégia do TEMA (no âmbito do Projeto Mobilizador "Soluções de fabrico sustentável") quer com as temáticas de tese
no âmbito do Programa Doutoral em Engenharia Mecânica.

Deve-se também referir que os investigadores do TEMA desempenham um papel ativo e fundamental nas seguintes redes:
- European Scientific Association for Material Forming (ESAFORM), na qualidade de antigos membros do seu Board of Directors;
- International Association for Engineering Modelling, Analysis and Simulation (NAFEMS), na qualidade de membros do seu Steering Committee;
- Associação Portuguesa de Mecânica Teórica, Aplicada e Computacional (APMTAC), como membros colaboradores e associados;
- Associação Portuguesa de Análise Experimental de Tensões (APAET), como membros associados;
- Sociedade Portuguesa de Educação em Engenharia (SPEE) como membros da Direção atual;
- Ibero-American Dissemination and Education Network in Nanotechnology (NANODYF);
- Hands-on Science Network (HSCI);
- COST Action MP1406 - Multiscale in modelling and validation for solar photovoltaics;
- Sociedade Portuguesa de Materiais (SPM);
- Plataforma Tecnológica dos Moldes e Plásticos (UA);
- Plataforma Tecnológica da Bicicleta e Mobilidade Ativa (UA).
Essas redes conduziram, ao longo dos anos, a projetos de investigação nacionais e internacionais, organização conjunta de conferências nacionais
e internacionais, workshops e cursos de formação, intercâmbio de estudantes e crescimento científico sustentado.

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. 

TEMA is the Doctoral Programme supporting Research Unit and the activity of its members is of paramount importance for the Cycle of Studies
under analysis. It should therefore be referred that TEMA is a partner in National and European networks, such as the “Portuguese Roadmap of
Research Infrastructures”, the European Mapping of research institutions relevant for the development of Key Enabling Technologies (KET), and the

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652


Mapping of the European Research Infrastructure Landscape (MERIL), a network of openly accessible research infrastructures in Europe, across all
scientific domains. These networks have been enabling the establishement of important partnerships with SMEs, Research Institutions and
European Infrastructures and access to funding. Moreover, from this collaborative work, it is envisaged a broader participation on the European
Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI), reinforcing TEMA attractiveness as a Research Unit as a whole. 
TEMA is among the founding members of Pool-Net (Association of Portuguese Industry of Moulds and Special Tools), dedicated to increase the
competitiveness of companies and their international positioning. TEMA is also involved in a proposal for a new National Collaborative Laboratory on
“Intelligent Manufacturing based on Advanced Design and Engineering”. The latter supports both TEMA strategy concerning the development of
thematics related to “Sustainable manufacturing solutions” but clearly justifies the usefulness of some of the thesis being carried out under the
Doctoral Programme in Mechanical Engineering. 
It should also be referred that TEMA researchers play a key role in the following networks:
- European Scientific Association for Material Forming (ESAFORM);
- International Association for Engineering Modelling, Analysis and Simulation (NAFEMS);
- Portuguese Association of Theoretical, Applied and Computational Mechanics (APMTAC);
- Portuguese Association for Experimental Stress Analysis (APAET);
- Portuguese Society for Engineering Education (SPEE);
- Ibero-American Dissemination and Education Network in Nanotechnology (NANODYF);
- Hands-on Science Network (HSCI);
- COST Action MP1406 - Multiscale in modelling and validation for solar photovoltaics;
- Portuguese Society of Materials (SPM);
- Moulds and Plastic Technology Platform (UA);
- Bicycle and Active Mobility Technological Platform (UA).
The above mentioned netwoks have been translated, over the years, in national and international research projects, joint organization of national and
international conferences, workshops and courses, exchange of students and scientific growth.

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 UI foi recentemente classificada com “Muito Bom”, num reconhecimento à qualidade da suas atividades de Investigação. Os indicadores
científicos de 2018 (último relatório publicado) referem:
108 Artigos científicos internacionais;
57 Publicações em atas de conferências (nacionais e internacionais);
5 Editoriais;
7 livros;
13 Capítulos de livros;
27 Eventos científicos organizados;
11 Pedidos de patente (1 concedida);
35 Projetos FCT, em Co-promoção e Tansferência de Tecnologia (financiamento de +9,8 MEuros);
1 Projeto europeu (financiamento de 1,075 MEuros).

Prevê-se que em 2019 (e anos seguintes) a dinâmica da UI atraia mais e melhores estudantes para os 3º ciclos de estudos, que reconhecem
excelência da sua formação, quer ao nível dos recursos humanos, quer materiais disponíveis, bem como de melhores oportunidades de integrarem
carreiras de investigação ou de estabelecerem parcerias mais interessantes com outras entidades nacionais ou estrangeiras.

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. 

The RU was classified as Very Good, in recognition of the quality of the Investigation carried out. The scientific indicators contained in the last
published Report (2018) refer:
108 International scientific papers; 
57 Publications in conference proceedings (national and international); 
5 Editorials; 
7 books; 
13 Book chapters, 
27 Event Organizations; 
11 Patent Applications (1 granted); 
35 FCT Projects, in Co-promotion and Transfer of Technology (funding of +9.8M€); 
1 European project (funding of 1,075 M€).
For 2019 and the following years the dynamics of the RU is believed to attract more and better students to the 3rd cycles of studies, who recognize
excellence in training, both in terms of qualification, and available laboratory conditions, as well as better opportunities to integrate research careers
or to establish more interesting partnerships with other national or foreign entities.

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 11
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) 28
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 14

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). 



Através da participação da UA no European Consortium of Innovative Universities (ECIU), o PDEM tem acesso privilegiado a colaborações e ações
de intercâmbio com outras 13 Universidades do espaço europeu e americano. Recentemente, esse consórcio recebeu o apoio da Comissão
Europeia para colocar em funcionamento o modelo de Universidade Europeia (ECIU University), o que poderá ajudar a melhor posicionar o PDEM no
panorama internacional. Em 2020 inicia ainda o primeiro projeto europeu da história UA no âmbito das Eramus+ Key Actions 3 (Support for Policy
Reform Actions), projeto coordenado pelo DEM-TEMA com o objetivo de aumentar o grau de inovação e empreendedorismo, tendo o PDEM como
um caso de estudo e piloto de implementação. Prevê-se que essas ações para o futuro, alicerçadas nas experiências e aprendizagem ao longo dos
últimos anos, possam servir de plataforma do PDEM para uma maior projeção internacional, incluindo a atração de estudantes e
professores/investigadores estrangeiros.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Through the participation of UA in the European Consortium of Innovative Universities (ECIU), the PDEM has privileged access to collaborations and
exchange actions with 13 other Universities in the European and North American area. Recently, this consortium received EU support to put the
European University (ECIU University) model into operation, which could help to better position the PDEM on the international scene. In 2020, the first
European project in UA history in the framework of The Eramus+ Key Actions 3 (Support for Policy Reform Actions), a project coordinated by DEM-
TEMA, is also starting, aiming to increase the degree of innovation and entrepreneurship where the PDEM is seen as a case of study and
implementation pilot. These actions for the future, based on experiences and learning over the past few years, are expected to serve as platforms for
the PDEM to achiever greater international projection, and atract students and foreign lecturers/researchers.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
.NA

6.4. Eventual additional information on results.
.NA

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_9207_2018_2019.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. 

.

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. 

.

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. 

.

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

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

.

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

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

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd


<sem resposta>

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

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

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

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

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

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

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 
Equipa docente jovem com formação ao mais alto nível e com uma elevada percentagem de doutorados integrados em unidades de investigação e
em tempo integral;
Pluridisciplinaridade da formação académica do corpo docente, que fornece visões e abordagens diferenciadas aos estudantes;
Distribuição de serviço docente de acordo com a especialização dos docentes;
Docentes reconhecidos pela sua investigação aplicada e científica, nacional e internacional, e publicações em vários fóruns e revistas científicas;
Atualização científica e pedagógica regular do corpo docente (cursos de atualização pedagógica, conferências internacionais);
Acesso a bibliografia, bases de dados internacionais, software, equipamentos de laboratório e materiais didáticos adequados;
Instalações físicas modernas e adequadas a um bom funcionamento do ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas e laboratórios);
Interligação do ciclo de estudos às necessidades empresariais da região, nomeadamente através da realização de projetos de transferência de
tecnologia e em co-promoção;
Estrutura institucional de apoio à ligação Universidades-Empresas, incluindo estruturas de formação, incubação e aceleração de empresas de base
tecnológica na UA;
Ciclo de estudos com temáticas de investigação alinhadas com o plano estratégico de uma Unidade de Investigação de reconhecido mérito,
nacional e internacional;
Ciclo de estudos integrado num Departamento considerado pela Comissão Europeia como uma referência na área do University-Business
Cooperation, com a atribuição de um projeto europeu (o primeiro na história da UA) na área da governança nas instituições de ensino superior
(ERASMUS+ Key Action 3 - Support for Policy Reform), bem como pela OCDE (HEInnovate Case Study) na área da inovação e empreendedorismo.

8.1.1. Strengths 
Young lecturing team with training at the highest level and with a high percentage of doctorates integrated into research units and in full-time;
Pluridisciplinarity of academic training of faculty, which provides differentiated views and approaches to students;
Distribution of lecturing according to lecturer specialization;
Lecturers/Researchers recognized for their applied and scientific research, nationally and internationally, and publications in various forums and
scientific journals;
Regular scientific and pedagogical updating of faculty (pedagogical update courses, international conferences);
Access to bibliography, international databases, software, laboratory equipment and appropriate lecturing materials;
Modern physical facilities suitable for a proper functioning of the study cycle (school spaces, libraries and laboratories);
Interconnection of the cycle of studies to the business needs of the region, in particular through the realization of technology transfer projects and in
co-promotion;
Institutional structure to support the Universities-Enterprise collaboration, including training structures, incubation and acceleration of technology-
based companies in UA;
Cycle of studies with research themes aligned with the strategic plan of a Research Unit of recognized merit, nationally and internationally;
Cycle of studies integrated in a Department considered by the European Commission as a reference in the area of the University-Business
Cooperation, with the attribution of a European project (the first in the history of UA) in the area of governance in educational institutions
(ERASMUS+ Key Action 3 ) as well as the OCDE (HEInnovate Case Study) in the area of innovation and entrepreneurship.

8.1.2. Pontos fracos 
Reduzido número de docentes de carreira em funções de Professor Associado e Catedrático, comparado com o número de professores auxiliares,
com rácios insuficientes (o segundo pior da Universidade de Aveiro em termos de unidades orgânicas, à data da escrita deste documento) face aos
números indicados na Legislação (situação que está a ser corrigida neste momento, conforme indicado na secção 8.2);

Elevado número de professores convidados (face ao número de professores de carreira), com grande volatilidade e reduzida ligação à missão do
DEM (e da UA) no que toca a atividades de investigação, supervisão e orientação de estudantes, dado tipicamente serem contratados para o suprir
(de forma fragmentada) de horas letivas a nível do primeiro e segundo ciclos;

Pouco atratividade do ciclo de estudos, dada a forte empregabilidade dos graduados nos ciclos de estudos que o precedem junto do mercado
nacional e internacional;

Ciclo de estudos com demasiada carga letiva obrigatória/opcional e longo (atualmente com 240 ECTS - 4 anos de formação).



8.1.2. Weaknesses 
Reduced number of career lecturers in Associate and Full Professor categories, compared with the number of Assistant Professors, (the second
worst ratio of the University of Aveiro in terms of organic units) and not compliant with the numbers indicated in the Legislation (situation that is
facing improvements, as described at section 8.2);

High number of invited lecturers (as compared to the number of career lecturers), with great volatility and reduced connection to the mission of DEM
(and the UA) with regard to research, supervision and guidance activities of students, as they are typically contracted to supply lecturing hours (in a
fragmented way) at the level of the first and second cycles od studies;

Little attractiveness of the study cycle, given the strong employability of graduates in the cycles of studies that precede it, to the national and
international market;

Study cycle with a heavy curriculum rendering it very long (240 ECTS - 4 years duration).

8.1.3. Oportunidades 
As áreas de conhecimento abordadas no âmbito do PDEM são consideradas estratégicas e alinhadas com uma investigação e desenvolvimento ao
mais alto nível, no que concerne nomeadamente a: (i) novos produtos baseados em tecnologias tradicionais e nanoengenharia; (ii) ferramentas
computacionais e experimentais para melhorar a qualidade, minimizar custos, reduzir a matérias-primas e a necessidades energética; e (iii) novas
tecnologias para o fabrico sustentável. A oportunidade surge, pois, das inúmeras parcerias estabelecias com o setor industrial através dos projetos
de transferência de tecnologia e em co-promoção lideradas por docentes/investigadores do DEM/TEMA e do esforço de divulgação do PDEM
subjacente, enquanto programa de formação avançado.

Oportunidade de capitalizar as diferentes novas fontes de financiamento através:
- do reforço de bolsas individuais atribuídas à UI;
- do resultado de parcerias levadas a efeito com o setor industrial, incluindo o financiamento de BDE;
- acordos com a Reitoria no sentido estabelecer planos de formação ao nível do 3ºciclo para recursos humanos inseridos em projetos de
investigação de alto valor acrecentado.

Oportunidade de capitalizar as parcerias nacionais e internacionais levadas a efeito e em curso, atraindo novos estudantes para o PDEM.

Uma maior aposta na divulgação da investigação levada a efeito junto da comunidade docente e discente cativando novos estudantes para o ciclo
de estudos.

Organização de conferências, seminários e workshops com maior regularidade.

Promover uma maior integração e participação dos estudantes do 3º ciclo em associações e conferências relevantes de caráter internacional.

Criar e capitalizar atividades do PDEM “extra aulas”, alinhadas com (e a alimentar a) a dinâmica de produção e de divulgação de ciência e inovação
tecnológica do DEM, do TEMA e, consequentemente, da própria UA.

8.1.3. Opportunities 
The areas of knowledge addressed within the PDEM are considered strategic and consistent with research and development at the highest level
concerning: (i) new products based both on traditional technologies and nanoengineering; (ii) computational and experimental tools to improve
quality, minimize costs, reduce raw materials and energy needs; and (iii) new technologies for sustainable manufacturing. The opportunity arises,
therefore, from the numerous partnerships established with the industrial sector through technology transfer and co-promotion projects led by
teachers/researchers of DEM/TEMA and the effort to disseminate the underlying PDEM as an advanced training program.
Opportunity to capitalize on the different new sources of funding through:
- the strengthening of individual scholarships allocated to the RU;
- the result of partnerships carried out with the industrial sector, including the funding of BDE;
- agreements with the Rectory to establish training plans at the 3rd cycle level for human resources inserted in high-value research projects;
Opportunity to capitalize on national and international partnerships carried out and underway, attracting new students to the PDEM.
A greater bet on the dissemination of the research carried out with the research community in order to motivate and attract new students for the
cycle of studies.
Organization of seminars, conferences and workshops more regularly.
Promote greater integration and participation of 3rd cycle students into relevant international associations and conferences.
Create and capitalize PDEM extra curricular activities in order promote the dynamics and dissemination activities concerning science and
technological innovation, within DEM, TEMA and, consequently, UA itself.

8.1.4. Constrangimentos 
Dificuldade em captar estudantes essencialmente devido:
- a dificuldades financeiras, diminuindo a atratividade do PDEM.
- a carga letiva excessiva e um ciclo de estudo excessivamente longo.

Dificuldade em inserir os diplomados, no âmbito do PDEM num mercado de trabalho, que valorize efetivamente as suas competências adquiridas,
diminuindo a atratividade do Programa Doutoral globalmente.

8.1.4. Threats 
Difficulty in capturing students essentially due:
- financial difficulties, reducing the attractiveness of the PDEM.
- excessive lecturing load and an excessively long study cycle.

Difficulty in inserting graduates of the PDEM in a market, that recognises and values their acquired skills and competences, reducing the
attractiveness of a Doctoral Program globally.

8.2. Proposta de ações de melhoria



8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. Aumentar o número de docentes em funções de Professor Associado e Catedrático de modo a cumprir com o rácio indicado na legislação.

2. Aumentar a atratividade do Ciclo de estudos (PDEM).

3. Adequar o ciclo de estudos em termos de carga letiva e duração

8.2.1. Improvement measure 
1. Increase the number of Associate and Full professors in order to comply with the ratio indicated in the legislation.

2. Increase the attractiveness of the Study Cycle (PDEM).

3. Tailor the cycle of studies in terms of lecturing load and duration

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

2. Alta

3. Alta

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

2. High

3. High

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Abertura de Concursos: Estas medidas estão a ser implementadas gradualmente, via concursos normais, nomeadamente através de concursos
internos de promoção (Artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho de 2019 ), com a abertura de quatro (4) vagas para Professor
Associado até ao final do ano de 2019. Adicionalmente, no que toca aos concursos regulares, estão em andamento 4 concursos (2 para Professor
Auxiliar, 1 para Professor Associado e 1 para Professor Catedrático) de um total de 8 acordados com a Reitoria da UA para o ano de 2019, mas não
executados por questões orçamentais. Prevê-se assim que os restantes concursos (a saber, 2 para Professor Associado, e 2 para Professor
Auxiliar) sejam dinamizados no início do ano civil de 2020.

2. Aumento do número de alunos no ciclo de estudos

3. Proposta de Reestruturação curricular, apresentada no ponto seguinte com a fundamentação que se julga pertinente.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. Opening of professorship positions: These actions are gradually being implemented, namely by internal promotion calls (Article 77 of Decree-Law
No. 84/2019, from 28 June 2019), with for 4 positions for Associate Professors, with opening during 2019. Additionally, regarding regular (open) calls,
4 calls are ongoing (2 for Assistant Professors, 1 for Associate Professor, 1 for Full Professor) from a total of 8 calls promoted by the Rectory of UA.
The remaining 4 calls (2 for Assistant Professors, 1 for Associate Professor) are expected to be promoted during early 2020.

2. Increase in the numbers of students enrolling in PDEM

3. New course curricular structure intending to achieve the objectives highlighted in the following section

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Esta proposta propõe uma reestruturação do plano de estudos do Programa Doutoral em Engenharia Mecânica com o objetivo de alinhar (e
preparar) este ciclo de estudos avançados com os desafios, necessidades e expectativas da sociedade atual e futura, a nível nacional e
internacional, quer na vertente de investigação fundamental quer aplicada.

O novo plano de estudos centra o estudante de doutoramento no seio da Unidade Orgânica que o acolhe, e da Unidade de Investigação que suporta
e apoia as suas atividades de investigação. Nesse sentido, o estudante assumirá desde o seu primeiro dia no ciclo de estudos o seu papel de
investigador ativo e pertencente a uma comunidade de investigadores que tem por missão a sua integração e acolhimento, ajudando-o a atingir os
seus objetivos de excelência na academia e na comunidade. Trata-se, portanto, de uma proposta de reestruturação que atribui mais
responsabilidade (e menos passividade) aos estudantes, com a correspondente maior responsabilidade ao corpo docente/investigador (e
estruturas de gestão) que suportam o Programa Doutoral.

Pretende-se que o candidato ao grau de doutor se sinta e se veja, acima de tudo, como um investigador membro de uma comunidade de excelência,
corresponsável pela investigação que faz e pela pegada que irá deixar no mundo, quer seja na academia, quer seja na sociedade. Pretende-se ainda
que adquira hábitos salutares de querer complementar competências, de ir para além dos limites do seu próprio saber e transformar o
conhecimento adquirido em algo de valor para a sociedade.

Pretende-se ainda, com o novo plano de estudos, criar oportunidades dentro da Engenharia Mecânica, para que o candidato ao grau de Doutor
possa enveredar por carreiras de excelência, onde a Investigação se torna a porta de entrada para o Ensino da Engenharia, para o
Empreendedorismo e para o Serviço (de alto valor acrescentado) à comunidade.



A proposta de reestruturação do Programa Doutoral em Engenharia Mecânica assenta numa formação de 3 anos com 180 ECTS, onde 174 ECTS
são da área científica da Engenharia Mecânica (EMEC) e os restantes são 6 ECTS de uma outra qualquer área científica.

Com esta reestruturação pretende-se aumentar a atratividade do Programa Doutoral:
- através de uma melhor integração do investigador na comunidade científica que o rodeia;
- ao permitir ao investigador dotar-se de competências transversais que contribuam para externalizar e melhor aplicar a sua investigação;
- ao garantir um melhor acompanhamento dos planos de investigação em curso, através de ações de disseminação dentro da Unidade Orgânica, da
Unidade de Investigação e da Universidade;
- ao fomentar a mobilidade interinstitucional através da integração de investigadores em planos de investigação em parceria com o setor industrial;
- ao incrementar o número de parcerias internacionais existentes, aumentando o número de investigadores em mobilidade com instituições
estrangeiras.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
This proposal focuses on the Doctoral Program in Mechanical Engineering curriculum restructuring intending to align (and prepare) this cycle of
advanced studies with the challenges, needs and expectations of the present and future society, at a national and international level, both in what
concerns fundamental and applied research.

The new study plan focuses on the doctoral student within the Organic Unit that welcomes him/her, and the Research Unit that supports his/her
research activities. In this sense, the student will assume from his/her first day in the cycle of studies a role as an active researcher, belonging to a
community of researchers that have his/her integration as a mission, helping him/her to attain excellence both in academia and in the society. It is,
therefore, a restructuring proposal that assigns more responsibility (and less passivity) to students, with the corresponding greater responsibility to
the faculty/researcher (and management structures) that support the Doctoral Program.

It is intended that the candidate for the doctor's degree feel and see themselve, above all, as researcher member of a community of excellence, co-
responsible for the research performed and the footprint he/she will leave in the world, whether in academia or in society. It is also intended to
promote healthy habits of wanting to complement skills, to go beyond the limits of their own knowledge and transform the acquired knowledge into
something of value for society.

It is also intended, with the new study plan, to create opportunities within the Mechanical Engineering, so that the candidate for the Doctor's degree
can go through careers of excellence, where Research becomes the gateway to Engineering Teaching, Entrepreneurship and Service (of high added
value) to the community.

The proposal to restructure the Doctoral Program in Mechanical Engineering is based on a 3-year formation with 180 ECTS, where 174 ECTS are
from the scientific area of Mechanical Engineering (EMEC) and the rest are 6 ECTS from any other scientific area (QAC).
With this restructuring proposal, it is intended to increase the attractiveness of the Doctoral Program:
- Through a better integration of the researcher into the scientific community that surrounds him;
- By enabling the researcher to equip themselves with cross-cutting skills that contribute to outsourcing and better applying their investigation;
- By ensuring better monitoring of ongoing research plans, through dissemination actions within the Organic Unit, the Research Unit and the
University;
- By fostering interinstitutional mobility through the integration of researchers into research plans in partnership with the industrial sector;
- By increasing the number of existing international partnerships, increasing the number of mobility researchers with foreign institutions.

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

9.2. Ramo único

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Ramo único

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

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

Engenharia Mecânica / Mechanical Engineering EMEC 174 0 NA
Qualquer Área Científ ica /Any Scientif ic Area QAC 0 6 NA
(2 Items)  174 6  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Engenharia Mecânica - 1º ano / 1º semestre

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

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

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



9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st curricular 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)

Metodologias de Investigação em Engenharia /
Engineering Research Methods EMEC semestral 324 T - 30; 20 - OT 12

Seminário / Seminar EMEC semestral 324 S - 15; 20 - OT 12
Opção Livre / Free Option QAC semestral 162 "-" 6
(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - Engenharia Mecânica - 1º ano / 2ºsemestre

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano / 2ºsemestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st curricular 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)

Preparação do Projeto de Tese / Thesis
Project Preparation EMEC semestral 810 OT - 40 30

(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Engenharia Mecânica - 2º ano / anual

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

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

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

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd curricular year / annual

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 EMEC anual /annual 1620 60 - OT 60
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Engenharia Mecânica - 3º ano / anual

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

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



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

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd curricular year / annual

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 EMEC anual / annual 1620 60 - OT 60
(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Preparação do Projeto de Tese

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

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Thesis Project Preparation

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

9.4.1.3. Duração:
1 semestre / 1 semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
810

9.4.1.5. Horas de contacto:
40 OT

9.4.1.6. ECTS:
30

9.4.1.7. Observações:
.

9.4.1.7. Observations:
.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mónica Sandra Abrantes de Oliveira Correia, 40 OT

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Potencialmente, qualquer um dos outros docentes envolvidos no Programa Doutoral. Horas de contato variáveis

Potentially, any one of the other Lecturers involved in the doctoral programme.

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Elaboração de um Plano de Investigação contendo o estado da arte na área em questão, objetivos de investigação, linhas de trabalho a desenvolver
e metodologias a aplicar, incluindo um cronograma que sustente o planeamento. O documento a apresentar deve conter a descrição dos resultados
esperados e dos indicadores previstos, incluindo implicações éticas e sociais do trabalho de investigação e eventuais planos de contingência.
Desenvolvimento de competências em pesquisa bibliográfica, raciocínio crítico, criatividade e inovação, demonstradores do conhecimento do tema
escolhido e da capacidade para delinear e programar o trabalho. Capacidade para redigir um documento que reflita de forma clara o estado do
conhecimento e a capacidade para o apresentar e discutir. O desenvolvimento dessas competências é complementado pela articulação com as UC
de Seminário e de Metodologias de Investigação em Engenharia, para além da escolha que o estudante fará no âmbito da UC Opção Livre.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Elaboration of a Research Plan containing the state of the art in the area under analysis, research objectives, tasks to be carried out and
methodologies to be applied, including a detailed schedule that supports the plan issued. The document to be presented should contain a description
of the expected results and indicators, including the ethical and social implications of the research work and any contingency plans. Development of
competences in bibliographic research, critical thinking, creativity and innovation, demonstrating knowledge on the thematic under study and the
ability to outline a work plan. Ability to write a document that clearly reflects the state of knowledge and the ability to present and discuss it. The
development of these competences is complemented by the articulation with previous CU namely Seminar and Engineering Research
Methodologies, and any other chosen by the student from within the CU Free Option.



9.4.5. Conteúdos programáticos:
Pretende-se que o estudante apresente um trabalho que será o resultado de uma exaustiva pesquisa bibliográfica sobre o tema escolhido para a
tese, do qual conste o estado da arte relativo ao trabalho de investigação a realizar, bem como o percurso experimental que ele implica, incluindo
metodologias a adotar, ferramentas de suporte a utilizar e implicações éticas e sociais do programa de investigação e dos resultados obtidos.
Pretende-se igualmente que o documento final evidencie com clareza as lacunas que o trabalho irá colmatar, os objetivos que se pretendem
alcançar, antecipando resultados e a potencial contribuição do tema de tese para o preenchimento dessas lacunas e o impacto que irá ter na área
de estudo correspondente.

9.4.5. Syllabus:
The student must present work that will be the result of an exhaustive bibliographical research on the thesis chosen subject, which will include the
state of the art related to the research work to be performed, as well as the experimental path that it implies. Moreover, the work presented must
also include the methodologies to be adopted, the supporting tools to be used, highlight any ethical and social implications of the research program
and of the results to be obtained. The final document produced must clearly highlight the gaps that the work will fill, the objectives to be achieved,
anticipating results, and the potential contribution of the thesis to fill the gaps and the impact it will have on its area of research.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A temática em análise na unidade curricular Preparação do Projeto de Tese (e da correspondente Tese de Doutoramento) deve ser apropriada a um
curso de Doutoramento, no que concerne profundidade científica, rigor e extensão.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The topic under analysis at curricular unit the Thesis Project Preparation (and the corresponding PhD Thesis) must be appropriate to a PhD course,
regarding scientific depth, rigor and extension.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta é uma UC de índole tutorial, coordenada pelo Diretor do Programa Doutoral. O Plano de Investigação é apresentado e defendido perante uma
Comissão de Acompanhamento (CA), constituída pelos membros da Comissão Científica do PDEM e por um membro externo (doutorado,
especialista ou personalidade de reconhecido mérito em Engenharia Mecânica). O Plano de Investigação deve ser objeto de análise em dois
momentos de avaliação, calendarizados e publicitados no início do semestre. O primeiro, será uma apresentação oral pública, aberta à comunidade
e perante a CA, devendo o estudante apresentar a temática em análise, a equipa de orientação e um esboço do plano de investigação. A CA deverá
emitir um parecer, constituindo este momento de avaliação 30% da nota final atribuir ao estudante. No segundo momento de avaliação, o estudante
deverá elaborar o seu plano de investigação sob a forma de relatório técnico formal e proceder à sua defesa perante a CA, constituindo os
restantes 70% da avaliação.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Thesis Project Preparation is a tutorial CU being coordinated by the Doctoral Program Director. The Research Plan is presented and defended before
the Monitoring Committee (CA), composed of the members of the PDEM Scientific Committee and an external PhD, (a Doctor, Expert or personality
of recognized merit in Mechanical Engineering). The Research Plan must be analyzed at two different evaluation times, duly scheduled and
announced at the beginning of the semester by the UC Coordinator. The first moment of evaluation should consist of a public oral presentation, and
the student must present the research subject selected, the supervision team and an outline of the research plan. The CA shall issue a statement
and mark which is 30% of the final grade awarded to the student. In the second moment of the evaluation, the student must prepare a research plan
in the form of a formal technical report defended it. This part will constitute the remaining 70% of the total grade awarded.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A capacidade de elaborar um plano de investigação e de reportar acerca do seu progresso é uma capacidade fundamental
para o desenvolvimento da investigação científica moderna. Deste modo, na UC Preparação do Projeto de Tese, o estudante do Programa Doutoral
deverá adquirir competências que lhe permitam elaborar um estado da arte, estabelecer objetivos de investigação, delinear linhas de trabalho a
desenvolver e identificar as metodologias a aplicar, bem como efetuar um cronograma que sustente o planeamento. Deve ainda proceder à
descrição dos resultados esperados e dos indicadores previstos, incluindo implicações éticas e sociais do trabalho de investigação e eventuais
planos de contingência. 
Ao longo desta UC de índole tutorial, pretende-se, pois, que o estudante desenvolva competências em pesquisa bibliográfica, raciocínio crítico,
criatividade e inovação, demonstradores do conhecimento do tema escolhido e da capacidade para delinear e programar o trabalho. Pretende-se
que adquira e demonstre, quer capacidade para redigir um documento que reflita de forma clara o estado do conhecimento, quer a capacidade para
o apresentar e discutir. 

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The ability to draw up an investigation plan and report on its progress is a key capacity of modern scientific research. Thus, in Thesis Project
Preparation, the Doctoral Program student should acquire skills that allow him/her to develop a state of the art, establish research objectives, outline
research lines to be developed and identify the methodologies to be applied, as well as to make a schedule to support the established plan. It should
also describe the expected results and indicators envisaged, including ethical and social implications of the research work and possible contingency
plans.
Throughout this CU, it is therefore intended for the student to develop skills in bibliographic research, critical reasoning, creativity and innovation,
demonstrators of the knowledge acquired in a specific area being tackled and the ability to outline and schedule the work. Moreover, the doctoral
student must acquire and demonstrate ability to issue a proper written document that clearly reflects the state of knowledge and must properly
communicate orally its message. 

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Artigos científicos com arbitragem científica da área de especialidade
- Livros e capítulos de livros da área de especialidade
- Teses de doutoramento da área de especialidade
- 
- Scientific research papers published in peer reviewed Journals for the area of expertise being tackled
- Books and book chapters relevant for the area of expertise being tackled
- PhD Thesis relevant for the area of expertise being analyzed.



Anexo II - Seminário

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Seminário

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Seminar

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

9.4.1.3. Duração:
1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
324

9.4.1.5. Horas de contacto:
15 S - 20 OT

9.4.1.6. ECTS:
12

9.4.1.7. Observações:
.

9.4.1.7. Observations:
.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Bárbara Filipa Casqueira Coelho Gabriel

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Qualquer um dos outros docentes envolvidos no programa doutoral. Horas de contacto variáveis.

Any of the other Lecturers involved in the Doctoral program. The number of contact hours is not fixed a priori.

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem como objetivo desenvolver nos estudantes de doutoramento conceitos relacionados com a sustentabilidade (e impacto societal) dos
produtos, sistemas e processos em diversas atividades de engenharia, em particular aquelas associadas às áreas reconhecidas pela UA como
inseridas na engenharia mecânica: Térmica e Fluídos; Tecnologia Mecânica; Automação; Mecânica Aplicada e Computacional; Projeto Mecânico;
Nanoengenharia. Esta UC está alinhada com os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (Nações Unidas, Agenda 2030), aqui utilizados
como oportunidades para desenvolver investigação científica aplicada e com impacto na sociedade, através da transposição da componente
fundamental das atividades de investigação para (por exemplo) protótipos, patentes, modelos de utilidade e de negócio associados aos resultados
da investigação. A UC tem como objetivos latos fomentar espírito de equipa, apoiar a valorização do conhecimento gerado pelos investigadores e
reforçar parcerias.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to develop in PhD students concepts related to the sustainability (and societal impact) of products, systems and processes
resulting from various engineering activities, particularly those associated with the areas recognized by the University of Aveiro mechanical
engineering sub-areas: Thermal and Fluids; Mechanical Technology; Automation; Applied and Computational Mechanics; Mechanic project;
Nanoengineering. This CU aligns the challenges of mechanical engineering with the 17 UN Sustainable Development Goals in 2015 (Agenda 2030),
using those as opportunities for students to develop applied and societal impact scientific research by transposing the fundamental component of
research activities into (for example) prototypes, patents, utility models and business models associated with research results. The CU has as broad
objectives to foster team spirit, support the enhancement of knowledge generated by researchers and strengthen partnerships.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Anualmente, será selecionado um (ou mais) desafio(s) de entre os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável traçados em 2015 pelas
Nações Unidas. O coordenador da UC, em articulação com a Comissão Científica do curso e com a Direção do DEM, selecionará uma equipa de
supervisores e procederá à criação de equipas de estudantes. Cada equipa será constituída, no máximo, por 4 estudantes, um supervisor do DEM e
um outro supervisor convidado. O supervisor do DEM será responsável por liderar a equipa no cumprimento das etapas subsequentes: escolha do
tema, calendarização das etapas e datas dos respetivos “deliverables”, apresentações intercalares e final. Pretende-se ainda que cada grupo
apresente, no fim do semestre, um exercício, por exemplo, nos moldes de uma ideia de negócio (“business proposition plan”) de base tecnológica,
por forma a fomentar o pensamento (e o agir) empreendedor, ideia essa que será apresentada em sessão pública aberta à comunidade.

9.4.5. Syllabus:
At Seminar, annually, one (or more) challenge (s) will be selected from the 17 UN Sustainable Development Goals set in 2015. The CU coordinator, in
liaison with the course's Scientific Committee and the DEM Board, will select a team of supervisors and set up student teams. Each team will consist
of a maximum of 4 students, one DEM supervisor and one other guest supervisor. The DEM supervisor will be responsible for leading the team in
completing the subsequent steps: choosing a theme that fits the selected societal challenge, scheduling the stages and dates of their deliverables,
provide further training advice, interim presentations and final. It is also intended that each group will present, at the end of the semester, an exercise



based on a technology-based business proposition plan, in order to foster entrepreneurial thinking (and acting), an idea that will be presented in a
public session open to the community.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Docentes e Investigadores, investigadores fundadores de pequenas e médias empresas (nomeadamente spin-offs e start-ups), bem como
membros da indústria com elevada experiência serão convidados para integrar a equipa de supervisores. Assim, os estudantes terão a
oportunidade de enfrentar o desafio proposto, supervisionados, por um lado, e recebendo feedback por outro, de uma equipa de investigadores e
profissionais experientes, que desenvolvem o seu trabalho em áreas relevantes para os estudos do programa doutoral.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Faculty and Researchers, founding researchers from small and medium-sized enterprises (notably spin-offs and start ups), as well as experienced
industry members will be invited to join the supervisory team. Students will then have the opportunity to meet the proposed challenge, supervised on
the one hand and receiving feedback on the other from a team of researchers and experienced practitioners who work in areas relevant to doctoral
program studies.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC de Seminário será conduzida através de seminários e sessões de orientação tutorial ao longo do semestre, contando com dois momentos de
avaliação: o primeiro consistindo na apresentação e delineação do trabalho a desenvolver, identificando clara e concisamente as tarefas a
desenvolver e metas a atingir (50%). O segundo momento de avaliação consistirá na apresentação e defesa do trabalho a ser desenvolvido (50%).
Ambos os momentos serão avaliados pela comissão de supervisores, presidida pelo coordenador da UC, sendo uma percentagem da avaliação da
responsabilidade dos próprios alunos (avaliação por pares, 10% em cada momento de avaliação).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The CU Seminar will be conducted through seminars and tutorial sessions throughout the semester, including two moments of evaluation: the first
one will consist of the presentation and delineation of the work to be developed, clearly and concisely identifying the tasks to be developed and the
goals to be achieved (50%). The second moment of evaluation will be the presentation and defense of the work to be accomplished (50%). Both
moments will be evaluated by the supervisory committee, chaired by the CU coordinator, a percentage of the assessment will be carried out by
students themselves (peer review, 10% in each evaluation moment).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O contacto dos estudantes com outros investigadores e/ou profissionais da indústria bem como o desafio inerente à valorização do conhecimento,
questioná-lo-ão relativamente às suas competências adquiridas forçando-o a complementar conhecimento e valências. Adicionalmente, os
estudantes terão a oportunidade de desenvolver o seu espírito inovador, empreendedor e, trabalhando em equipa, encontrar formas de contribuir
para o avanço de uma ciência efetiva e orientada. 

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The students' contact with other researchers and / or industry professionals, as well as the inherent challenge of valuing knowledge, will question
them regarding their acquired skills, forcing them to complement knowledge and skills. In addition, students will have the opportunity to develop their
innovative, entrepreneurial and teamworking spirit to find ways to contribute to the advancement of an effective and oriented science.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Artigos científicos com arbitragem científica da área de especialidade
- Livros e capítulos de livros da área de especialidade
- Teses de doutoramento da área de especialidade
- 
- Scientific research papers published in peer reviewed Journals for the area of expertise being tackled
- Books and book chapters relevant for the area of expertise being tackled
- PhD Thesis relevant for the area of expertise being analyzed.

Anexo II - Tese

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tese

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Thesis

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

9.4.1.3. Duração:
2 anos

9.4.1.4. Horas de trabalho:
1620 + 1620

9.4.1.5. Horas de contacto:
60 + 60 OT

9.4.1.6. ECTS:
60+60



9.4.1.7. Observações:
.

9.4.1.7. Observations:
.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mónica Sandra Abrantes de Oliveira Correia

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Potencialmente, qualquer um dos outros docentes envolvidos no programa doutoral. Horas de contato variáveis

Potentially, any of the teachers involved in the doctoral programme, with a number of contact hours not fixed a priori.

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Elaborar uma tese de Doutoramento inédita que corresponda à concretização de um projeto de investigação original, em
conformidade com a extensão e profundidade exigíveis neste ciclo de estudos;
Demonstrar um nível aprofundado de conhecimentos na área científica específica da tese;
Revelar domínio seguro das (i) estratégias inovadoras que foram usadas para resolver o problema inicial; (ii) formulações rigorosas e adequadas
aos resultados da investigação realizada; (iii) opções concetuais e metodológicas efetuadas, em particular no decurso da discussão pública da
Tese.
Nesta tese, o estudante deverá incluir entre outros elementos, o estado de arte (revisão crítica), os objetivos do estudo, a descrição do(s)
problemas(s) que pretendeu resolver, as técnicas, metodologias e ferramentas de suporte utilizadas, os resultados, detalhadamente discutidos e
fundamentados, as principais conclusões e a bibliografia.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To develop a yet unpublished PhD thesis that corresponds to the realization of an original research project, in accordance with the depth and
amplitude required in this doctoral programme;
To demonstrate a profound level of knowledge in the specific scientific area of the thesis;
Demonstration of acquisition and consolidation of (i) advanced research skills used during the work; (ii) accurate formulations and adequate to the
developed research; (iii) demonstrate mastery of the strategies and conventions used, in particular during the public discussion of the Thesis.
The thesis must include, among other information, the state of the art, the objectives, the description of the(s) problem(s) solved, techniques,
methodologies and tools used, the results adequately discussed and supported, the main conclusions and the bibliography.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos desta unidade curricular encontram-se estreitamente articulados com a temática selecionada e a área científica da Tese. A definição
do tema da investigação deve resultar do consenso entre o estudante e orientador (e/ou empresa quando uma terceira entidade estiver envolvida).
Pretende-se que apresente um contributo relevante para o domínio disciplinar considerado e/ou para a empresa. O texto da tese deverá revelar
rigor metodológico, capacidade de problematização, maturidade crítica e originalidade na abordagem que propõe, para além de elevada
competência argumentativa na apresentação dos resultados de investigação. Depois de validado pelo orientador responsável, o projeto de Tese
será igualmente objeto de análise e subsequente aprovação por parte da Comissão Científica do Curso, antes de ser submetido a provas públicas
de acordo os normativos legais em vigor.

9.4.5. Syllabus:
The contents of this CU are closely interconnected with the theme and the scientific area of the thesis.The definition of the research theme must
derive from a consensus between the student, the company and the supervisor, and even if this doctoral program is of a transdisciplinary nature it,
must unequivocally relate to one or more of the scientific areas of the Doctoral Programme. It must make a relevant contribution to the disciplinary
field in question and for the company.The text of the thesis should demonstrate methodological rigour,skills in formulating research questioning,
critical maturity and originality in the approach it proposes, in addition to high argumentative competence in the presentation of research
results.Once validated by the supervisor responsible for the project, the thesis will also be subject to analysis and subsequent approval by the
Course Scientific Commission before being submitted to public examination, in accordance with the legal regulations in force.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O tema da Tese deve ser apropriado a um curso de Doutoramento, em termos de profundidade científica, rigor e extensão. A elaboração da tese
atesta a capacidade de o aluno planificar e concretizar um projeto inovador de investigação avançada, sob supervisão de um orientador, mas
pressupondo a aquisição de uma gradual autonomia.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The topic of the Thesis must be appropriate for a PhD program, in terms of scientific detail, accuracy and length. The preparation of the thesis
substantiates the ability of the student to plan and implement an advanced and innovative research project, under the supervision of a mentor, but
presupposing the acquisition of gradual autonomy.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
De natureza necessariamente individual, o processo de redação da tese não dispensa, ainda assim, o acompanhamento e a interlocução crítica
mantida com o orientador responsável. Supõe-se que, nesta fase mais avançada de investigação, o aluno adquiriu já maior maturidade e autonomia.
Assim, a assiduidade e natureza desse acompanhamento tutorial serão determinadas pelo orientador, em moldes a acordar com o aluno, em função
das suas necessidades concretas. O acompanhamento poderá ser feito em ambiente empresarial se a natureza do trabalho assim o exigir.
A dissertação será apresentada pelo candidato e discutida em provas públicas e avaliada por um júri proposto pela Comissão Científica do
Programa Doutoral de acordo com os normativos legais em vigor.
No final das provas, será atribuída ao candidato uma classificação de acordo com o que estiver estipulado na legislação pertinente.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):



The thesis writing process is dotted with an individual nature, however, a certain follow-up and critical dialogue with a responsible advisor is
mandatory. It is assumed that at this later stage of research the student has already acquired greater maturity and autonomy. Thus, the attendance
and nature of this tutorial follow-up will be determined by the advisor, in ways to be agreed with the student, depending on their needs. Monitoring can
be done in a business environment if the nature of the work requires it.
The dissertation will be presented by the candidate and discussed in a public examination and evaluated by a jury proposed by the Doctoral Program
Commission according to the rules and legislation.
At the end of the examination, the candidate will be given a classification according to what is defined in the relevant legislation.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A natureza e diversidade dos métodos de investigação e instrumentos analíticos dependerão, compreensivelmente, do objeto de investigação de
cada tese. Em qualquer caso, o modelo tutorial revela-se o mais adequado a um acompanhamento regular e individualizado da trajetória de
investigação de cada orientando. Mesmo prevendo a ampla diversidade de formatos que as sessões tutoriais poderão assumir, supõe-se que, em
fase já adiantada do percurso de investigação, se conceda justificado destaque ao comentário crítico circunstanciado do trabalho realizado pelo
orientando. Assim, entre múltiplas atividades possíveis, as sessões poderão contemplar a correção pormenorizada de secções específicas da
dissertação já redigidas pelo orientando, a indicação de sugestões de aprofundamento e reformulação do texto produzido, a disponibilização e
comentário de bibliografia complementar, o esclarecimento pontual de dúvidas teóricas e/ou metodológicas, etc.
O orientador terá em consideração as solicitações específicas de cada orientando, organizando a partir delas as atividades de supervisão.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The nature and diversity of research methods and analytical tools depend, understandably, on the research ambit of each thesis and its aims.
Nevertheless, the tutorial model proves to be the most suitable for regular and individualized supervision of the progression of each PhD student’s
work. Even taking into account the wide range of formats that tutorial sessions can take, we assume that the supervisor will give prominence to the
detailed, critical review of the work carried out by the supervisee, in the latter stages of the research process. Consequently, among many possible
activities, sessions may include detailed correction of specific sections of the Thesis Proposal already drafted by the student, the indication of
suggestions for the expansion and reformulation of the text produced, counselling and commentary on complementary bibliography, the timely
clarification of theoretical and/or methodological questions, etc.
The supervisor will take into account the specific requests and needs of each supervisee, organizing specific supervisory activities accordingly.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Artigos científicos com arbitragem científica da área de especialidade
- Livros e capítulos de livros da área de especialidade
- Teses de doutoramento da área de especialidade
- 
- Scientific research papers published in peer reviewed Journals for the area of expertise being tackled
- Books and book chapters relevant for the area of expertise being tackled
- PhD Thesis relevant for the area of expertise being analyzed.

Anexo II - Metodologias de Investigação em Engenharia

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Metodologias de Investigação em Engenharia

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Engineering Research Methods

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

9.4.1.3. Duração:
1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
324

9.4.1.5. Horas de contacto:
30 S + 20 OT

9.4.1.6. ECTS:
12

9.4.1.7. Observações:
.

9.4.1.7. Observations:
.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Mónica Sandra Abrantes de Oliveira Correia, 10 S + 10 OT

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



Bárbara Filipa Casqueira Coelho Gabriel, 4 S + 2 OT
Robertt Ângelo Fontes Valente, 4 S + 2 OT
Rui António da Silva Moreira, 4 S + 2 OT
António Gil de Andrade-Campos, 4 S + 2 OT
João Alexandre Dias de Oliveira, 4 S + 2 OT
Individualidades externas, nacionais ou estrangeiras, especialmente convidados para o efeito que enriquecerão a experiência educativa através de
palestras e “workshops”.
Adicionalmente, qualquer um dos outros docentes envolvidos no programa doutoral.
Horas de contacto variáveis.

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC tem como objetivo recordar, incutir e/ou desenvolver nos estudantes os princípios fundamentais da investigação em engenharia. Dessa forma,
pretende criar uma base de trabalho fundamental para uma investigação de excelência, incluindo a sua comunicação eficaz, de constituir uma mais
valia (impacto) para a sociedade. Existem um sem número de questões que distinguem a investigação em engenharia mecânica das outras formas
de investigação científica. Essas questões incluem a contribuição da engenharia na resolução de importantes desafios societais, o reconhecimento
de códigos de ética, o recurso a normalização por forma a garantir resultados de investigação idóneos e de qualidade, e o assumir que a
sustentabilidade nos produtos, sistemas e processos constitui um imperativo na investigação. Esta UC tem assim um conteúdo programático
desenhado de forma a apresentar e envolver os estudantes nos procedimentos necessários para a realização de uma investigação coerente e
orientada.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to convey, instil and / or develop in PhD students the fundamental principles of engineering research. In this way, it intends to
create a fundamental work base to conduct not only excellent research, but also its communication, so that the research results are an added value
(impact) for society. There are several issues that distinguish mechanical engineering research from other forms of scientific research. These
issues include engineering's contribution to solving important societal challenges, recognition of codes of ethics that govern all engineering
activities, the use of standardization to ensure sound and quality research results, and the assumption that sustainability in products, systems and
processes is imperative in engineering research.
This course has a syllabus designed to present and engage students in the procedures required to conduct a coherent and oriented research,
applicable to different topics.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Na UC serão abordados os seguintes conteúdos programáticos:
1. Introdução à investigação em engenharia
2. Investigação e revisão da literatura
3. Elaboração de um plano de investigação
4. Métodos de investigação em engenharia 
5. Recolha e Tratamento de Dados
6. Comunicar Ciência
7. Endogeneizar e Externalizar Ciência
8. Outros conteúdos considerados pertinentes e alinhados com os objetivos da UC, lecionados por individualidades externas convidadas.

9.4.5. Syllabus:
Throughout the CU the following contents will be addressed:
1.Introduction to engineering research
2. Literature search and review
3. Developing a research plan
4. Survey research methods
5. Data gathering and analysis
6. Research presentation
7. The path forward
8.Other content deemed relevant and aligned with the objectives of the CU, delivered by invited external individuals

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Sugere-se, com frequência, que um investigador se deveria afastar da maneira tradicional de pensar acerca da Investigação, onde primeiro se leva
a efeito a revisão da literatura, depois se formula a questão a ser investigada, seguida da recolha e análise de dados para depois se proceder à
escrita da Tese. Enfatiza-se, constantemente, que um número crescente de investigadores reconhece que todas essas atividades precisam
continuamente estimuladas por uma leitura assídua, renovadora e ampla das temáticas em análise. As questões de investigação inicialmente
formuladas precisam ser alimentadas por uma teorização contínua e, portanto,existe outra relação entre a teoria e a metodologia da investigação.
Esse é o domínio típico da revisão de literatura e da definição de um plano de investigação, englobando o estado-da-arte num domínio específico do
conhecimento da engenharia, bem como a definição das abordagens para aprender e comunicar a ciência em desenvolvimento, para diferentes
públicos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
It is often suggested that researchers would do well to move away from a traditional linear way of thinking about the research process where a
researcher first produces a literature review, then formulates the research question, then collects data, then analyses it, and finally writes it up.
Moreover, it is emphasized that an increasing number of researchers recognize that all of these activities need to be continually enlivened by an
engagement with a wide reading. Research questions need to be informed by education theory, and thus another relationship exists between
education theory and methodology. These are the typical domain of the literature review to uncover the threshold concepts in a particular domain of
engineering knowledge, or to determine the approaches to learning and to communicate science. Once again, this is a two-way relationship, and thus
a choice of methodology will typically have implications for the kind of education theory that will be relevant to a study.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apresentações e workshops sobre as temáticas descritas nos conteúdos programáticos da UC. Adicionalmente, estão previstas a palestras por
investigadores de reconhecido mérito em temáticas como: ética em engenharia; comunicação de ciência; referenciação e pesquisa em bases de
dados; normalização; discussão científica e debate; gestão do tempo e de projetos. Os estudantes deverão apresentar três trabalhos escritos



usando o formato de artigo em engenharia, com estrutura e idioma apropriados e tendo como base de trabalho um artigo científico publicado. A
primeira tarefa, a escrita de uma revisão da literatura com base nesse artigo selecionado constituirá 30% da avaliação à UC. A segunda tarefa, um
resumo dos métodos de investigação utilizados no artigo selecionado, combinada com a revisão de literatura da Tarefa 1, constituirá 30%. A
terceira tarefa será um relatório conjunto que deverá ainda incluir o esboço de um plano de investigação e constituirá os restantes 40% da
avaliação.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentations and workshops on the thematic described in the programmatic contents of CU. Additionally, lectures by researchers of recognized
merit in topics such as: ethics in engineering; science communication; referencing and research in databases; normalization; scientific discussion
and debate; time and project management, are envisaged. Students must present three written papers using an engineering article format, using
appropriate structure and language and based on a published scientific journal paper selected. The first task, a literature review based on this
selected journal paper, will constitute 30% of the evaluation to CU. The second task, a summary of the research methods used in the selected article,
combined with the literature review of Task 1, will constitute 30%. The third task will be a joint report that should also include the draft of an
investigation plan and will constitute the remaining 40% of the evaluation.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Pretende-se que o estudante de doutoramento adquira competências para a execução, de forma autónoma (ainda que supervisionada), de uma
investigação de excelência, comunicável e publicável, e que assim constitua uma mais valia para o avanço do conhecimento. Neste âmbito, são
objetos de avaliação os seguintes parâmetros:
- capacidade de observação, análise e síntese;
- capacidade de interrogação e elaboração de hipóteses em estudos de casos (espírito inquisitivo e crítico, devidamente informado);
- competências na aplicação de técnicas de recolha e análise de dados;
- adequada utilização de recursos, meios e processos de comunicação/discussão, que demonstrem de forma clara as competências adquiridas
pelo estudante; 
- cooperação e respeito pelos outros, organização e responsabilização individual.

As metodologias de ensino e aprendizagem assentam numa combinação de várias componentes que irão empregar métodos expositivos mistos,
técnicas de experimentação, métodos de descoberta, debates, discussão e fundamentação crítica, bem como trabalho autónomo, individual e de
grupo. Contemplam assim sessões expositivas e tutoriais, com um acompanhamento por parte dos docentes envolvidos, de modo a promover a
capacidade de investigação, a análise de informação e a aplicação dos conhecimentos adquiridos na criação de novo conhecimento.

Em termos de estratégias de execução do programa, considera-se:
- a apresentação de conteúdos realizada pela articulação de diferentes meios pedagógicos;
- a realização de exercícios que estimulem o sentido crítico e de interrogação, tendo como objetivo a aquisição de conhecimentos no âmbito da
recolha e análise de dados;
- o recurso a diferentes tecnologias de informação, exposição oral, visitas de estudo, investigação fora da sala de aula, visionamento de vídeos e
diapositivos, seminários com especialistas, consulta de manuais técnicos, brochuras, livros e catálogos no âmbito das diversas atividades
propostas;
- o recurso a exercícios práticos que permitam complementar o conhecimento previamente adquirido no âmbito da lecionação de conteúdos;
- a integração de competências desenvolvidas no âmbito de outras disciplinas;
- a sensibilização para as diversas formas do conhecimento através de abordagens e metodologias sistemáticas e rigorosas de estudo de casos;
- a combinação de atividades, dentro e fora da sala de aula, propiciando os sentidos de observação, análise, reflexão, inovação, criatividade.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The PhD student must acquire skills to carry out autonomous (albeit supervised) excellent, worth presenting and publishable research, and thus
being an asset for the advancement of knowledge. In this context, the following parameters are evaluated:
- ability to observe, analyze and synthesize;
- ability to interrogate and elaborate hypotheses in case studies (inquisitive and critical spirit, duly informed);
- skills in applying data collection and analysis techniques;
- adequate use of resources, means and communication / discussion processes that clearly demonstrate the skills acquired by the student;
- cooperation and respect for others, organization and individual accountability.

Teaching and learning methodologies are based on a combination of several components that will employ mixed expository methods,
experimentation techniques, discovery methods, debates, discussion and critical grounding, as well as autonomous, individual and group work. The
latter include lecture sessions and tutorials, with the involvement of lecturers, in order to promote research capacity, information analysis and the
application of the knowledge acquired in the creation of new knowledge.

In terms of program implementation strategies:
- the presentation of contents by the articulation of different pedagogical means;
- conducting exercises that stimulate the critical sense and interrogation, aiming to acquire knowledge in the context of data collection and analysis;
- the use of different information technologies, oral exposure, field trips, research outside the classroom, video and slide viewing, expert seminars,
consultation of technical manuals, brochures, books and catalogs in the various proposed activities;
- the use of practical exercises to complement the knowledge previously acquired in the context of content teaching;
- the integration of competences developed within other disciplines;
- awareness of the various forms of knowledge through systematic and rigorous case study approaches and methodologies;
- The combination of activities, inside and outside the classroom, providing the senses of observation, analysis, reflection, innovation, creativity.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Carl Wieman (2017), “Improving How Universities Teach Science”, Harvard University Press

Richard M. Felder, Rebecca Brent (2016), “Teaching and Learning STEM – A practical guide” John Wiley & Sons

David V. Thiel (2014), “Research Methods for Engineers”, Griffith University, Queensland

Luís Adriano Oliveira, “Ética em escrita científica”, Edições Lidel, 2013

Jennifer M. Case, Gregory Ligh (2011), “Emerging Methodologies in Engineering Education Research”, Journal of Engineering Education, 100(1), pp.
186–210



Luís Adriano Oliveira, “Dissertação e Tese em Ciência e Tecnologia segundo Bolonha – Guia de Boas Práticas”, Edições Lidel, 2011

Vaishnavi, V., & Kuechler, W. (2008), “Design science research methods and patterns: innovating information and communication technology”, Boca
Raton: Auerbach Publications

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - João Alexandre Dias de Oliveira

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Alexandre Dias de Oliveira

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

Anexo III - Bárbara Filipa Casqueira Coelho Gabriel

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Bárbara Filipa Casqueira Coelho Gabriel

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/69c6c98a-d7be-5752-b692-5def77efd236
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/9bba7888-ed6b-53e9-be13-5db9c887e652/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/bc3e5110-accc-952f-01de-5def962bb4ed

