
ACEF/1920/0310972 — 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/1314/10972

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar

1.3. Data da decisão.
2015-12-14

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._SinteseMelhoriasB.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.
<sem resposta>

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
<no answer>

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.
<sem resposta>

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
<no answer>

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

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

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

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

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

Não

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

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

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/questionId/bdc679a2-77fe-3f55-520d-5da6f4915c64


Não

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

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

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

Não

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

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

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

Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Matemática

1.3. Study programme.
Mathematics

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Despacho_12834_2009-PlanoEstudos.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Matemática

1.6. Main scientific area of the study programme.
Mathematics

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
461

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:
460

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:
n/a

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.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/questionId/bf0f1658-c44a-20e3-d72c-5da6f418a6c2
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1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
12 - Com a introdução de dois percursos adicionais na reestruturação do PDMat que propomos, prevemos um potencial aumento na atracção de
novos candidatos para além dos habituais.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
With the introduction of two additional pathways in the proposed PDMat restructuring, we anticipate a potential increase in attracting new candidates
beyond the usual ones.

1.11. Condições específicas de ingresso.
Para ingressar no PDMat-UA, os candidatos devem satisfazer as condições estabelecidas no Regulamento de Estudos da Universidade de Aveiro,
os regulamentos da Escola Doutoral e de doutoramentos da Universidade de Aveiro (Regulamento n.º 863/2016 do Diário da República nº 173, 2.a
série, de 8 de Setembro de 2016). Em particular, devem respeitar pelo menos uma das seguintes condições:
a. Possuir o grau de Mestre ou um segundo ciclo de formação superior em Matemática ou áreas afins com classificação mínima de Bom ou
equivalente;
b. Possuir uma graduação em Ensino Superior, obtida em instituição nacional ou estrangeira, reconhecida como apropriada pela CC-PDMat-UA;
c. Possuir um currículo profissional ou científico reconhecido como relevante e apropriado pela CC-PDMat-UA.

1.11. Specific entry requirements.
To enter PDMat-UA, candidates must satisfy the conditions laid down in Regulation of Studies at the University of Aveiro, the regulations of the
Doctoral School and PhD from the University of Aveiro (Regulation No. 863/2016 of the Portuguese Official Gazette No. 173, 2nd Series, of 8
September 2016). In particular, they must meet at least one of the following conditions:
a. Possess a Master's degree or a second cycle degree in Mathematics or a related field with a minimum grade of Good or equivalent;
b. Possess a degree in higher education, obtained in national or foreign institution recognized as appropriate by the CC-PDMat-UA;
c. Owning a professional or scientific curriculum recognized as relevant and appropriate for the CC-UA-PDMat.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
n/a

1.12.1. If other, specify:
n/a

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Aveiro

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

1.15. Observações.
Sem mais observações.

1.15. Observations.
No further comments.

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):

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - n/a

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

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/questionId/bfa6d6f6-199f-3fbb-4d55-5da6f418a4af


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

Matemática M 228 6
Outras OUT 0 6
(2 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.

É expectável que os alunos no 3º ciclo demonstrem um grau elevado de autonomia. O aluno escolhe o grupo de investigação, onde prosseguir com o
doutoramento, e o orientador que o acompanhará na tese de doutoramento. A parte letiva é elaborada pelo orientador (Plano Letivo), com o
conhecimento e aprovação do aluno, e nele se elencam os docentes do grupo de investigação que irão lecionar as disciplinas. A metodologia
seguida resulta de uma combinação de partes expositórias e tutoriais. A garantia de que a metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas
aos objectivos de aprendizagem é obtida pela aprovação da Comissão de PDMat e do Coordenador do Grupo de Investigação do Plano Letivo e pela
aprovação da Comissão de PDMat do Plano de Investigação (elaborado pelo orientador com a coadjuvação do aluno). Neste ciclo a tese de
doutoramento (3 anos) constitui, certamente, uma forma de garantia de que o estudante tem um papel ativo na criação do processo de
aprendizagem.

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

Students in the 3rd cycle are expected to demonstrate a high degree of autonomy. The student chooses the research group, where to proceed with
the doctorate, and the supervisor who will accompany him in the doctoral thesis. The teaching part is prepared by the supervisor (Lective Plan), with
the knowledge and approval of the student, and it lists the teachers of the research group who will teach the subjects. The methodology followed
results from a combination of expository parts and tutorials. The assurance that teaching and learning methodologies are appropriate to the learning
objectives is obtained by the approval of the Lective Plan by the PDMat's Commission and by the Research Group Coordinator, and the approval of
the Research Plan (prepared by the advisor with student support) by the PDMat Commission. In this cycle, the doctoral thesis (3 years) is certainly a
way of ensuring that the student has an active role in the creation of the learning process.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Essa verificação é feita inicialmente pela Comissão Científica aquando da aprovação do Plano Letivo (descrição detalhada do Plano Curricular com
indicação da equipa docente) apresentado pelo orientador. O próprio estudante na aprovação do Plano Letivo pode ter em consideração a carga
média de trabalho. Posteriormente o processo é acompanhado pela Comissão de Acompanhamento do Curso e a Comissão de Acompanhamento
do Estudante no âmbito do Sistema de Garantia e Qualidade (Subsistema SGQ/PD) nos relatórios anuais elaborados pelos intervenientes.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
This verification is initially made by the Scientific Committee upon approval of the Teaching Plan (detailed description of the Curricular Plan with
indication of the teaching team) presented by the advisor. The student himself in approving the Teaching Plan may consider the average workload.
Subsequently the process is accompanied by the Course Monitoring Committee and the Student Monitoring Committee under the Quality Assurance
System ( SGQ/PD Subsystem) in the annual reports prepared by the parties.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
No Sistema de Garantia e Qualidade (Subsistema SGQ/PD) temos mecanismos que permitem que o Diretor do PDMat, e em especial a Comissão de
Curso, acampanhe e avalie o progresso do estudante mediante relatórios anuais. Para além disso há a possibilidade de submissão de um relatório
independente elaborado pelo estudante que será analizado pela Comissão de Acompanhamento do Estudante.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
In the Quality Assurance System (SGQ / PD Subsystem) we have mechanisms that allow the PDMat Director, and in particular the Course
Commission, to track and evaluate student progress through annual reports. In addition there is the possibility of submission of an independent
report prepared by the student which will be reviewed by the Student Monitoring Committee.

2.4. Observações

2.4 Observações.
Sem mais observações.

2.4 Observations.
No further comments.

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.
António João de Castilho Breda d'Azevedo, professor associado, regime integral.
Paula Cristina Supardo Machado Marques Cerejeiras, professora associada, regime integral.



Pedro Filipe Pessoa Macedo, professor auxiliar, regime integral.

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

Adelaide de Fátima Baptista
Valente Freitas

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Agostinho Miguel Mendes Agra Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100.00 Ficha submetida

António Ferreira Pereira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Delf im Fernando Marado Torres Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Dirk Hofmann Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Isabel Maria Simões Pereira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Manuel António Gonçalves Martins Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Maria Cristina Saraiva Requejo
Agra

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática (Estatística e

Investigação Operacional) 100.00 Ficha submetida

Maria Raquel Rocha Pinto Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Paulo José Fernandes Almeida Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Alexandre Plakhov Professor Associado ou
equivalente Doutor Physics and Mathematics 100.00 Ficha submetida

Ana Maria Reis D'Azevedo Breda Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

António João de Castilho Breda
D'Azevedo

Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

António Manuel Rosa Pereira
Caetano

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Mathematics 100.00 Ficha submetida

Carlos Alberto Ruivo Herdeiro Investigador Doutor Física 100.00 Ficha submetida

Domingos Moreira Cardoso Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Enide Cascais Silva Andrade Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Luís Miguel Almeida da Silva Professor Auxiliar convidado
ou equivalente Doutor Ciências da Engenharia 60.00 Ficha submetida

Paula Cristina Supardo Machado
Marques Cerejeiras

Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Pedro Filipe Pessoa Macedo Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Rita Isabel Gonçalves Simões Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática (Álgebra, Lógica e

Fundamentos) 100.00 Ficha submetida

Uw e Kaehler Professor Associado ou
equivalente Doutor Mathematik 100.00 Ficha submetida

     2160  

<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.
22

3.4.1.2. Número total de ETI.
21.6

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/7b390770-369d-c63a-e9f2-5dd5af9b2725
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/3c79170d-c62b-6128-1489-5dd5af085774
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/297717ad-4efe-8140-5bf9-5dd5af4bd6f5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/e70365ab-ead1-2d4c-9c65-5dd5af99f436
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/b2214a51-482c-86b3-7c53-5dd5afc310ae
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/bba4bcdd-2a08-4c1b-1b79-5dd5af5cc7b5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/87fbc065-bfed-5beb-3fcc-5dd5af081d5a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/609cb4ee-089c-c7ad-39b6-5dd5afc70795
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/157ca37a-170a-a015-6db3-5dd5af27538d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/1ae50f3a-7557-32c7-65dd-5dd5aff690f3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/c264f72b-adb7-2049-2e94-5ddc25bde34b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/56a840ab-06d0-28b4-3b55-5ddc251b2fc0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/13487187-0c09-c695-858f-5ddc2557c7a2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/305d5740-19e7-19fc-a79a-5ddc2519c0a2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/18d6dbba-a7de-8f32-4bb1-5ddc2562a9b6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/f1b14b96-3665-6265-bf25-5ddc2511643d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/e15fe478-ea2b-2e66-a13e-5ddc258b096f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/e1cb2e3f-0e57-b69e-149f-5ddc25b8e4a9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/b0cb9830-9d09-e050-6cb1-5ddc25acf8c2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/9a875bac-97ac-8c69-2515-5ddc252aafa1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/7df40665-1cc9-559a-a69f-5ddc2584d79a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/annexId/c106c626-71af-2045-f20a-5ddc2563bbbe


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

20 92.592592592593

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): 21.6 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 21 97.222222222222 21.6

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

0 0 21.6

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Teaching staff of the study programme w ith a full time link to the institution for over 3 years 20 92.592592592593 21.6

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number
of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 21.6

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

3, regime 100%

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
3, regime 100%

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Dois licenciados e um com curso de especialização.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Two graduates and one with a specialization course.

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. 
9

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %



Feminino / Female 66.7
Masculino / Male 33.3

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 1
2º ano curricular 3
3º ano curricular 2
4º ano curricular 3
 9

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 1 3 0
N.º de candidatos / No. of candidates 1 3 0
N.º de colocados / No. of accepted candidates 1 3 0
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 1 3 0
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted
candidate 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Não se aplica.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Not applicable.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the
last year

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano / Last
year

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

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

- Códigos Convolucionais Sobre Zp^r [D], ano 2019.
- Reconhecimento de grafos com número de estabilidade quadrático convexo, ano 2019 .
- Dualidades de Kleisli e coálgebras de Vietoris, ano 2019.
- Invariantes espetrais da matriz de Randic de um grafo, ano 2018.
- Cálculo das variações do tipo Herglotz, ano 2017.
- Descoberta da topologia de rede, ano 2017.



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). 
- Convolutional Codes on Zp ^ r [D], year 2019.
- Recognition of graphs with convex quadratic stability number, year 2019.
- Kleisli dualities and Vietoris coalgebras, year 2019.
- Spectral Invariants of the Randic matrix of a graph, Year 2018.- Calculus of variations of type Herglotz, year 2017.
- Network topology discovery, year 2017.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Tivemos algumas desistências e abandonos, nomeadamente uma desistência em 2017/18 e outra em 2018/19, e um abandono em 2918/19.
Incapacidade financeira de prosseguir tem sido a razão apontada em todos os casos apurados.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
We had some withdrawal and dropouts, namely an withdrawal in 2017/18 and another in 2018/19, and a dropout in 2918/19. Financial inability to
proceed has been the reason cited in all cases found.

6.1.4. Empregabilidade.

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

De acordo com os dados próprios que temos e com o que conseguimos apurar junto dos orientadores nenhum está no desemprego.

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). 

According to our own data and what we have been able to find out from the supervisors, none is unemployed.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A maioria dos empregos têm-se fixado em instituições de ensino público (secundário, politécnico e superior).

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Most jobs have been fixed in public schools (secondary, polytechnic and higher).

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

CIDMA Muito Bom Universidade de
Aveiro 22 -

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/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808
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/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808
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. 

Existem varias linhas temáticas no CIDMA, nomeadamente,
- BioMath - Biomathematics (desde 2019/Jan)
- GEOMETRIX - a multidisciplinary research and development project with the focus in producing educational software and serious games. 
- MATEAS - Mathematics: Teaching and Assessment in Higher Education
- MI - Mathematics for the Industry (since 2019/Jan)
- PICS - Inverse Problems and Applications in Health Sciences
- TFC - From Theory to Computational Frameworks (desde 2019/Jan).
Etas linhas tem constituído uma plataforma de interacção com a comunidade e uma oportunidade para alguns alunos em doutoramento adquirirem
experiência tendo, nalguns casos, surgido como uma oportunidade financeira que em muito contribuiu para a redução dos custos de doutoramento.

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. 

There are several thematic lines in CIDMA, namely,
- BioMath - Biomathematics (since 2019/Jan)
- GEOMETRIX - a multidisciplinary research and development project with the focus in producing educational software and serious games. 
- MATEAS - Mathematics: Teaching and Assessment in Higher Education
- MI - Mathematics for the Industry (since 2019/Jan)
- PICS - Inverse Problems and Applications in Health Sciences

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808


- TFC - From Theory to Computational Frameworks (since 2019/Jan).
These lines have been a platform for interaction with the community and an opportunity for some doctoral students to gain experience and in some
cases have emerged as a financial opportunity that has greatly contributed to the reduction of doctoral costs.

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. 

Algums docentes participaram (participam) activamente em vários projectos internacionais de investigação, nomeadamente: 
- European Comission - Horizon 2020, projectos 777740 - FunFiCO, Call identifer: H2020-MSCA-RISE-2017, Marie Curie Actions: RISE
(Financiamento: 220 500 Euros).
- European Comission - Horizon 2020 – Research and Innovation Framework Programme “Strong Gravity and High Energy Physics”, Call identifer:
H2020-MSCA-RISE-2015-690904-StronGrHEP (Financiamento: 288 000 Euros).
- ERASMUS+ Strategic Partnership "Forecast Engineering: From Past Design to Future Decisions, 2016-1-DE01-KA203-002905. (Financiamento:
430 000 Euros)
- Projecto EMSEV “Espaços de Morrey suaves com expoentes variáveis”, (2016-2017), financiado no âmbito das Acções Integradas Luso-Alemãs
UA (Aveiro) -- FCTUC (Coimbra) – UTC (Chemnitz) – UTJ (Jena) – UTErlangen-Nuremberg (Nuremberg).

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. 

Some teachers have actively been enrolled in several international research projects, namely:
- European Commission - Horizon 2020, Projects 777740 - FunFiCO, Call identifer: H2020-MSCA-RISE-2017, Marie Curie Actions: RISE (Financing:
220 500 Euros).
- European Commission - Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Program “Strong Gravity and High Energy Physics”, Call identifer:
H2020-MSCA-RISE-2015-690904-StronGrHEP (Funding: 288 000 Euros).
- ERASMUS + Strategic Partnership "Forecast Engineering: From Past Design to Future Decisions, 2016-1-DE01-KA203-002905. (Financing: 430 000
Euros)
- EMSEV Project “Soft Spaces of Morrey with Variable Exponents” (2016-2017), funded under the Luso-German Integrated Actions UA (Aveiro) -
FCTUC (Coimbra) - UTC (Chemnitz) - UTJ (Jena) - UTErlangen -Nuremberg (Nuremberg).

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 30
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) 20.8
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 22.7

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Alguns docentes deste ciclo de avaliação participaram em redes internacionais de ensino do 3º ciclo com leccionação de disciplinas em diversos
países tais como Chile, Alemanha, Itália, U.K., U.S.A, Espanha, Brasil e Cabo-verde. Essas participaçãoes faziam (e fazem) parte de projectos tais
como o ERASMUS STAFF e o ERASMUS+. Destas actividades resultaram em sete co-orientações de Ph.D. de alunos estrangeiros e uma co-
orientação de mestrado.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Some teachers in this assessment cycle have participated in international third cycle teaching networks in various countries such as Chile,
Germany, Italy, U.K., U.S.A, Spain, Brazil and Cape Verde. These participations were (and are) part of projects such as ERASMUS STAFF and
ERASMUS +. These activities resulted in seven Ph.D. co-orientations of foreign students and a masters co-orientation.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
Não temos informação adicional relevante.

6.4. Eventual additional information on results.
We have no additional relevant information.

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_9209_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. 

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
<no answer>

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

<sem resposta>

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development. 
<no answer>

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
<sem resposta>

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

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
<no answer>

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
<sem resposta>

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
<no answer>

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
<sem resposta>

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
<no answer>

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

8.1.1. Pontos fortes 

- Plano doutoral fortemente direccionado à investigação através da integração aos grupos de investigação do CIDMA (Centro de Investigação e
Desenvolvimento em Matemática e Aplicações)
- Candidaturas chanceladas pelos grupos de investigação: admissibilidade a um grupo de investigação e atribuição dum supervisor faz parte do
processo de candidatura.
- Corpo docente qualificado integrado no CIDMA, um dos maiores centros de pesquisa em Matemática e Aplicações,avaliado com Muito Bom.
- Possibilidade de admissão ao programa doutoral a qualquer altura do ano, e efectivação de matrícula em duas épocas do ano, a fim de introduzir
uma maior flexibilização e agilização de processos lectivos com o objectivo de potencializar o corpo docente, permitindo, por exemplo, que um

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7575f22f-2010-56b7-a9e9-5dd58536e808/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd


investigador convidado que se encontre temporariamente de visita possa ser integrado num ou mais módulos lectivos.
- Um curriculum lectivo adequado aos objectivos da investigação: cabe a cada grupo de investigação delinear o plano de estudos, garantir a
leccionação das disciplinas e envolver os alunos em actividades de investigação.

8.1.1. Strengths 
- Doctoral plan strongly focused on research through integration with research groups of CIDMA (Center for Research and Development in
Mathematics and Applications)
- Applications approved by research groups: Admissibility to a research group and assignment of a supervisor is part of the application process.
- Qualified faculty integrated in CIDMA, one of the largest research centers in Mathematics and Applications, rated Very Good.
- Possibility of admission to the doctoral program at any time of the year, and enrollment at two times of the year, in order to introduce greater
flexibility and streamlining of teaching processes in order to enhance the faculty, allowing, for example, that a visiting researcher who is temporarily
visiting can be integrated into one or more teaching modules.
- A curriculum appropriate to the research objectives: it is up to each research group to outline the syllabus, ensure the teaching of subjects and
involve students in research activities.

8.1.2. Pontos fracos 
- Reconhecemos que a não atribuição de bolsas a este programa doutoral a coloca num plano desigual de concorrência com outros programas
doutorais, apesar de sermos da opinião de que as bolsas de estudos devem ser atribuídas aos alunos candidatos e não a programas doutorais.
- Não existência de publicidade relevante ao programa doutoral.
- Custo elevado das propinas que afeta mais particularmente um curso de doutoramento com 4 anos.

8.1.2. Weaknesses 
- We recognize that not granting scholarships to this doctoral program places it on an unequal level of competition with other doctoral programs,
although we are of the opinion that scholarships should be awarded to candidate students and not to doctoral programs.
- No relevant advertising to the doctoral program.
- High cost of tuition fees that particularly affects a 4-year doctoral degree.

8.1.3. Oportunidades 
- Está em processo uma reestruturação do programa doutoral de modo a reduzir o ciclo de estudos (de um ano para um semestre) e reduzir de 4
para 3 anos a duração do doutoramento, por forma a reduzir os custos do doutoramento neste programa doutoral.
- Criação de publicitação extra ao programa doutoral.
- Internacionalizar o programa doutoral (captação de alunos estrangeiros).

8.1.3. Opportunities 
- A restructuring of the doctoral program is under way to reduce the cycle of studies (from one year to one semester) and to reduce the duration of
the doctorate from 4 to 3 years, in order to reduce the costs of the doctorate in this doctoral program.
- Creation of extra publicity for the doctoral program.
- Internationalize the doctoral program (attracting foreign students).

8.1.4. Constrangimentos 
- Dificuldade financeira dos alunos pode constituir um constrangimento ao pagamento das propinas que são muito elevadas neste ciclo de estudos.
- Irregularidades dos financiamentos atribuídos aos centros de investigação.
- Inexistência de financiamento em instrumentos de investigação (principalmente para computação exigente e de extrema complexidade)
- Proximidade geográfica a duas grandes Universidades (Coimbra e Porto).
- Existência de Programas Doutorais concorrenciais com bolsas de investigação atribuídas dentro da mesma proximidade geográfica.

8.1.4. Threats 
- Students' financial difficulty may be a constraint on the payment of tuition fees which are very high in this study cycle.
- Irregularities in funding allocated to research centers.
- No funding for research tools (mainly for demanding and extremely complex computing)
- Geographic proximity to two major universities (Coimbra and Porto).
- Existence of competitive Doctoral Programs with research grants awarded within the same geographical proximity.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Criação de publicitação adicional ao programa doutoral através de criação de uma página web que divulgue a investigação, promova os temas de
investigação e os orientadores disponíveis para orientação, guie os candidatos no processo de candidatura e agilize os processos internos das
escolhas de temas.

8.2.1. Improvement measure 
Creation of additional publicity for the doctoral program through the creation of a web page that disseminates research, promotes research themes
and supervisors available for guidance, guides applicants through the application process and streamlines the internal processes of subject choice.

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

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium. Two years or so.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Esperamos ter alguma publicidade complementar para o ano letivo de 2021/2022.



8.1.3. Implementation indicator(s) 
We hope to have some addded publicity by 2021/2022.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Reduzir os custos do programa doutoral através de uma reestruturação que reduza o tempo do programa doutoral dos atuais 4 para 3 anos.

8.2.1. Improvement measure 
Reduce doctoral program costs through a restructuring that reduces the doctoral program time from the current 4 to 3 years.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta. Assim que o processo de reestruturação for aprovada pelos organismos competentes.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High. As soon as the restructuring process is approved by the competent bodies.

8.1.3. Indicadores de implementação 
O processo de reestruturação com a diminuição do tempo de duração mencionada acima foi aprovado pela Comissão Científica do Departamento
de Matemática e pelo Concelho Científico da Universidade de Aveiro.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
The restructuring process with the mentioned shorter duration was approved by the Scientific Committee of the Department of Mathematics and the
Scientific Council of the University of Aveiro.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Criação no programa doutoral de dois percursos alternativos, Matemática-Física e Matemática Educacional, a fim de tornar mais atractivo o
programa doutoral.

8.2.1. Improvement measure 
Creation in the doctoral program of two alternative pathways, Mathematical Physics and Mathematical Education, in order to make the doctoral
program more attractive.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta. Assim que a reestruturação for aprovada pelos organismos competentes.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High. As soon as the restructuring is approved by the competent bodies.

8.1.3. Indicadores de implementação 
O processo já está em andamento. A reestruturação do PDMat com os dois percursos mencionados foi aprovada pelos órgão competentes da
Universidade de Aveiro estando agora sujeita à avaliação da A3ES. A sua aprovação por esta entidade é fundamental para prosseguir.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
The process is already underway. The restructuring of PDMat with the two mentioned branches was approved by the competent bodies of the
University of Aveiro and is now subject to evaluation by A3ES. Approval by this entity is critical to proceed.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
- Alteraração da parte letiva para 3 Unidades Curriculares (um semestre),
- Introdução de nota mínima de 14 valores (na média arredondada da parte letiva) para prosseguir para a Tese de doutoramento. Justifica-se porque
o plano curricular é, de forma individual, confinado à área de investigação de cada aluno e ajustado a enriquecer o conhecimento científico de cada
um.
- Criação de dois percursos adicionais alternativos: Percurso Matemática-Física e Percurso Matemática Educacional.
- Aumento do número de candidaturas de 5 para 12.

Para além do Doutoramento em Matemática os dois percursos adicionais visam dar uma especificidade reconhecida à formação. Pretende-se com
isto atrair para o Programa Doutoral (PD) alunos e docentes na charneira do conhecimento disciplinar com diferentes áreas científicas. Para o
candidato é relevante esta especificidade e para o docente é uma oportunidade de colaboração com este PD.

Percurso Matemática-Física: O presente PD está alicerçado nos grupos de investigação do CIDMA e um deles é o “Grupo de Geometria
Gravitacional e Dinâmica”, maioritariamente constituído por físico-matemáticos. É um grupo dinâmico com membros sediados em diversas
universidades e com alunos em doutoramento fora deste Programa Doutoral. O grupo tem sido prolífico na sua produção científica, que tem tido



reconhecimento nacional e internacional, e também na atração de financiamento, através de projetos nacionais e europeus. Esta dinâmica reflete-
se naturalmente na atratividade de alunos. O objetivo deste percurso de doutoramento é criar condições suficientemente cativantes para integrar
os alunos desta área que procuram o grupo, frequentemente oriundos de outras Universidades e até de outros países, transmitindo-lhes a
mensagem que a sua área científica é reconhecida no programa doutoral em Matemática, consequentemente facilitando a sua inscrição no mesmo.
Acresce que este será um percurso único num programa doutoral na UA, onde não existe uma outra oferta semelhante. 

Percurso Matemática Educacional: Apesar do programa doutoral em matemática estar apoiado nos grupos de investigação do CIDMA, muitos dos
seus membros espalham-se em linhas, e algumas linhas (Geometrix e MATEAS) debruçam-se em temáticas que tem a haver com educação e
matemática. O programa de doutoramento em matemática educacional destina-se a professores de matemática dos diversos graus de ensinos,
portugueses e estrangeiros, especialmente aqueles oriundos dos países de língua oficial portuguesa, habilitados com o grau de mestre,
preparando-os para uma investigação em matemática que reflita visões inovadores para o ensino e aprendizagem desta área do saber. Um
doutorado por este programa doutoral, possuirá competências matemáticas potenciadoras de mudanças significativas na sua visão e análise da
interoperacionalidade no binómio matemática e educação. O interesse nesta área mostrado por vários estudantes internacionais fez-nos refletir e
debruçar sobre a criação deste percurso.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
- Changing the one year teaching part to a semeter (3 Curricular Units),
- Introduction of a minimum grade of 14 values   (in the rounded average of the academic part) to proceed to the PhD Thesis. It is justified because the
curriculum is individually confined to each student's research area and adjusted to enrich each individual student's scientific knowledge.
- Creation of two alternative branches: Mathematical Physics and Educational Mathematics.
- Increase in the number of applications from 5 to 12.

In addition to the PhD in Mathematics, the two additional branches aim to give a recognized specificity to the PhD. This is intended to attract to this
Doctoral Program (DP) students and teachers in the hinge of disciplinary knowledge with different scientific areas. For the candidate this specificity
is relevant and for the teacher it ammounts to an opportunity for collaboration with this DP.

Mathematical Physics branch: This DP is anchored on CIDMA's research groups, and one of them is the “Gravitational and Dynamic Geometry
Group”, which is mostly made up of physic-mathematicians. It is a dynamic group with members based in various universities and with doctoral
students outside this Doctoral Program. The group has been prolific in its scientific production, which has had national and international recognition,
and also in attracting funding through national and European projects. This dynamic naturally reflects in the attractiveness of students. The aim of
this PhD branch is to create engaging conditions to integrate students in the area who are looking for this research group, often from other
universities and even from other countries, giving them such specific scientific area recognition within this mathemathical doctoral program. Ther is
no other similar offer in the UA which is equivalent to this path in a doctoral program in the UA.

Educational Mathematics branch: Although the doctoral program in mathematics is supported by CIDMA's research groups, many of its members
are spread out in lines, and some lines (Geometrix and MATAS) focus on education and mathematics topics. The PhD program in Educational
Mathematics is aimed at mathematics teachers of various degrees of teaching, Portuguese and foreign, especially those from Portuguese-speaking
countries, qualified with the master's degree, preparing them for a research in mathematics that reflect innovative visions for teaching and learning
in this area of   knowledge. A doctorate from this doctoral program will possess mathematical skills that enhance significant changes in their vision
and analysis of interoperability in the mathematical and educational binomial. The interest shown in this area by several international students has
made us reflect and focus on the creation of this branch.

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

9.2. Programa doutoral em Matemática

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Programa doutoral em Matemática

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
Doctoral Program in Mathematics

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

Matemática M 180 0 -
(1 Item)  180 0  

9.2. Percurso Matemática-Física

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Percurso Matemática-Física

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

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

Matemática M 180 0 -
(1 Item)  180 0  



9.2. Percurso Matematica Educacional

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

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

Matemática M 180 0 -
(1 Item)  180 0  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Programa Doutoral em Matemática - Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Programa Doutoral em Matemática

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1

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)

Tópicos Avançados de
Matemática M 1º semestre 162 TP - 30 6 -

Seminário de Investigação M 1º semestre 324 TP - 45 12 -
Módulos Especializados de
Matemática M 1º semestre 324 TP - 45 12 -

Tese M 2º semestre 810 OT - 20 30 -
(4 Items)       

9.3. Plano de estudos - Programa Doutoral em Matemática - Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Programa Doutoral em Matemática

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2

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 M anual 1620 OT - 40 60 -
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Programa Doutoral em Matemática - Ano



9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Programa Doutoral em Matemática

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3

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 M anual 1620 OT - 40 60 -
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Percurso Matemática-Física - Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Percurso Matemática-Física

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1

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)

Tópicos Avançados de
Matemática-Física M 1º semestre 162 TP - 30 6 -

Seminário de Investigação M 1º semestre 324 TP - 45 12 -
Módulos Especializados de
Matemática-Física M 1º semestre 324 TP - 45 12 -

Tese M 2º semestre 810 OT - 20 30 -
(4 Items)       

9.3. Plano de estudos - Percurso Matemática-Física - Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Percurso Matemática-Física

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2

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 M anual 1620 OT-40 60 -
(1 Item)       



9.3. Plano de estudos - Percurso Matemática-Física - Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Percurso Matemática-Física

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3

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 M anual 1620 OT - 40 60 -
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Percurso Matemática Educacional - Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Percurso Matemática Educacional

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1

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)

Tópicos Avançados de Matemática
Educacional M 1º semestre 162 TP - 30 6 -

Seminário de Investigação M 1º semestre 324 TP - 45 12 -
Módulos Especializados de
Matemática Educacional M 1º semestre 324 TP - 45 12 -

Tese M 2º semestre 810 OT-20 30 -
(4 Items)       

9.3. Plano de estudos - Percurso Matemática Educacional - Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Percurso Matemática Educacional

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2

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 M anual 1620 OT - 40 60 -



(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - Percurso Matemática Educacional - Ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Percurso Matemática Educacional

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3

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 M anual 1620 OT - 40 60 -
(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Seminário de Investigação

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Seminário de Investigação

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Research seminary

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
324

9.4.1.5. Horas de contacto:
45

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):
António Manuel Rosa Pereira Caetano - TP 45h

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

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprender a discutir temas de investigação trazidas pelo docente, maioritariamente na forma de artigos científicos, e participar nas atividades e
iniciativas do grupo de investigação. O objetivo é inteirar os estudantes das últimas novidades científicas na área do tema de investigação, integra-
los com os restantes membros do grupo de investigação e aprenderem a ler, explorar, e escrever, trabalhos científicos em matemática /
Matemática-Física / Matemática Educacional..



9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Learn to discuss research topics brought by the teacher, mostly in the form of scientific articles, and participate in the activities and initiatives of the
research group. The goal is to inform students of the latest scientific research in the area of research, integrate them with the other members of the
research group and learn to read, explore, and write scientific work in mathematics / Mathematics-Physics / Educational Mathematics.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Leitura e discussão de artigos científicos que sejam relevantes para os temas de investigação. Os conteúdos programáticos serão pois os
conteúdos dos artigos trazidos pelo docente, bem como conteúdos de matérias afims que o docente ache necessário e relevante para a
compreensão dos mesmos.

9.4.5. Syllabus:
Reading and discussion of scientific articles that are relevant to research topics. The syllabus will therefore be the contents of the articles brought
by the teacher, as well as contents of similar subjects that the teacher finds necessary and relevant to their understanding.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O conteúdo programático incide sobre artigos científicos relevantes para a formação científica dos estudantes e que se articulam com os temas de
investigação dos alunos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus focuses on scientific articles relevant to the scientific formation of students and which articulate with the research themes of students.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Discussões presenciais semanais com os alunos, podendo haver alguma componente de exposição. A avaliação é contínua, podendo haver, para
apoio à avaliação, uma defesa de monografia. Serão convidados os membros doutorados do CIDMA (Centro de Investigação em Matemática e
Aplicações) e investigadores doutorados no CIDMA a participar na leccionação e avaliação da disciplina.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Weekly face-to-face discussions with students, and there may be some exposure component. The evaluation is continuous and there may be, for
support of the evaluation, a monograph defense. Doctoral members of CIDMA (Center for Research in Mathematics and Applications) and doctoral
researchers at CIDMA will be invited to participate in the teaching and evaluation of the discipline.

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

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It does not arise.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Artigos científicos maioritariamente recentes. A bibliografia principal encontra-se em cada um dos artigos científicos propostos para leitura e
discussão. Poderá haver uma bibliografia adicional para alguma componente expositória.

Mostly recent scientific articles. The main bibliography is found in each of the scientific articles proposed for reading and discussion. There may be
an additional bibliography for some expository component.

Anexo II - Tópicos Avançados de Matemática

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tópicos Avançados de Matemática

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Advanced Topics in Mathematics

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
30

9.4.1.6. ECTS:
6

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):
Domingos Moreira Cardoso - TP 30h

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

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se elevar o conhecimento científico do estudante nas áreas afins ao grupo de investigação, em que os alunos estão inseridos, que seja
relevante aos temas de investigação.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to raise the student's scientific knowledge in areas related to the research group, in which the students are inserted, that is relevant to
the research themes.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Tópicos de Matemática escolhidos de acordo com os temas de investigação e o grupo de investigação em que os estudantes estão inseridos.

9.4.5. Syllabus:
Mathematics topics chosen according to the research themes and the research group in which the students are inserted.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos são escolhidos de forma coerente com o estudo de investigação que os estudantes se propõem seguir em tese de
doutoramento. O objetivo da disciplina de lecionar tópicos de Matemática que, mesmo podendo não estar diretamente ligados ao tema de
investigação, são relevantes, necessários, oportunos e enriquecedores para o desenvolvimento científico e autonomia da investigação.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus are chosen coherently with the research study that the students propose to follow in their doctoral thesis. The objective of the discipline
of teaching Mathematics topics that, although may not directly be related to the research theme, is relevant, necessary, timely and enriching for the
scientific development and research autonomy.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico/práticas com exposição teórica podendo haver componentes práticas intercalares. A avaliação é feita mediante um exame escrito, ou
testes escritos ou trabalhos escritos. Serão convidados os membros doutorados do CIDMA (Centro de Investigação em Matemática e Aplicações) e
investigadores doutorados no CIDMA a participar na leccionação e avaliação da disciplina.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical / practical classes with theoretical exposition, and there may be intermediate practical components. Assessment is made by written
examination, written tests or written assignments. Doctoral members of CIDMA (Center for Research in Mathematics and Applications) and doctoral
researchers at CIDMA will be invited to participate in the teaching and evaluation of the discipline.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia seguida é a usual em matemática a este nível de ciclo.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology followed is the traditional one in mathematics at this level of teaching.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia será disponibilizada conforme os conteúdos programáticos assumidos de acordo com a área de investigação dos alunos.

The bibliography will be available according to the syllabus assumed within the students research area.

Anexo II - Módulos Especializados de Matemática

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Módulos Especializados de Matemática

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialized Modules in Mathematics

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:



324

9.4.1.5. Horas de contacto:
45

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):
António Manuel Rosa Pereira Caetano TP - 45h

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

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se elevar o conhecimento científico do estudante nas áreas afins ao grupo de investigação em que os alunos estão inseridos, que seja
relevante aos temas de investigação. A par disso criar condições que induzam os alunos a adquirir capacidades de autonomia no trabalho
científico. 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to raise the scientific knowledge of students in areas related to the research group in which they are inserted, and which is relevant to
the research themes. In addition, create conditions that induce students to acquire autonomy skills in scientific work.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Conteúdos especializados na área da matemática que incutem uma especialização mais profunda no conhecimento dos alunos sobre os tópicos de
investigação que os mesmos seguem dentro dos seus grupos de investigação.

9.4.5. Syllabus:
Specialized mathematical content that instill a deeper specialization in students' knowledge of the research topics that they follow within their
research groups.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A aquisição de conhecimentos especializados e avançados em diversos domínios específicos da Matematica são relevantes para a aquisição dos
conhecimentos acima descritos bem como induzir capacidades de autonomia na investigação.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The acquisition of specialized and advanced knowledge in several specific fields of Mathematics are relevant for the acquisition of the knowledge
described above as well as inducing autonomy in research.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição e exploração de conceitos especializados e, sempre que possível serão desenvolvidos exemplos/modelos/experiências considerados
adequados e oportunos. A avaliação é feita mediante um exame escrito, ou testes escritos ou trabalhos escritos. Serão convidados os membros
doutorados do CIDMA (Centro de Investigação em Matemática e Aplicações) e investigadores doutorados no CIDMA a participar na leccionação e
avaliação da disciplina.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposition and exploration of specialized concepts and, whenever possible, examples / models / experiences considered appropriate and timely will
be developed. Assessment is made by written examination, written tests or written assignments. Doctoral members of CIDMA (Center for Research
in Mathematics and Applications) and doctoral researchers at CIDMA will be invited to participate in the teaching and evaluation of the discipline.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia seguida é a usual em matemática a este nível de ciclo.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology followed is the traditional one in mathematics at this level of teaching.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia será disponibilizada conforme os conteúdos programáticos especializados escolhidos e que estejam de acordo com a área de
investigação dos alunos.

The bibliography will be available according to the specialized syllabus chosen and that are in accordance with the students research area.

Anexo II - Tópicos Avançados de Matemática-Física



9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tópicos Avançados de Matemática-Física

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Advanced Topics in Mathematical Physics

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
30

9.4.1.6. ECTS:
6

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):
Carlos Alberto Ruivo Herdeiro TP-30h

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

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se elevar o conhecimento científico dos estudantes em matemática nas áreas afins ao grupo de investigação em que os alunos estão
inseridos, que seja relevante aos temas de investigação. Neste contexto, pretende-se que os estudantes adquiram, estudam e aprofundam
métodos matemáticos motivados por problemas em Física Teórica.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to raise the scientific knowledge of students in mathematics in areas related to the research group in which the students are inserted,
which is relevant to their research subjects. In this context, it is intended that students acquire, study and deepen mathematical methods motivated
by problems in theoretical physics.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Tópicos de física-matemática escolhidos de acordo com os temas de investigação e o grupo de investigação em que os estudantes estão inseridos.
Mais concretamente, tópicos de matemáticas abrangentes e fundamentais para o necessário enquadramento teórico de problemas da Física
Teórica.

9.4.5. Syllabus:
Mathematical physics topics chosen according to the research topics and the research group in which the students are inserted. More specifically,
comprehensive and fundamental mathematical topics for the necessary theoretical framework of problems in theoretical physics.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos em Física-Matemática são escolhidos de forma coerente com o estudo de investigação que os estudantes se
propõem seguir em tese de doutoramento. O objetivo da disciplina de lecionar tópicos de Matemática-Física que, mesmo não sendo diretamente
ligados ao tema de investigação, são relevantes, necessários, oportunos e enriquecedores para o desenvolvimento científico e autonomia da
investigação.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus in Mathematical Physics are chosen coherently with the research study that the students propose to follow in doctoral thesis. The
objective of the course is to teach Mathematical Physics topics that, although might not be directly related to the research theme, are relevant,
necessary, timely and enriching for scientific development and research autonomy.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teóricas/práticas com exposição teórica podendo haver componentes práticas intercalares. A avaliação é feita mediante um exame escrito,
ou testes escritos ou trabalhos escritos. Serão convidados os membros doutorados do CIDMA (Centro de Investigação em Matemática e
Aplicações) e investigadores doutorados no CIDMA a participar na leccionação e avaliação da disciplina.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical / practical classes with theoretical exposition, possibly with some intercalary practical components. Assessment is made by written
examination, written tests or written assignments. Doctoral members of CIDMA (Center for Research in Mathematics and Applications) and doctoral



researchers at CIDMA will be invited to participate in the teaching and evaluation of the discipline.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia seguida é a usual em matemática a este nível de ciclo.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology followed is the traditional one in mathematics at this level of teaching.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia será disponibilizada conforme os conteúdos programáticos assumidos de acordo com a área de investigação dos alunos.

The bibliography will be available according to the syllabus assumed within the students research area.

Anexo II - Módulos Especializados de Matemática-Física

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Módulos Especializados de Matemática-Física

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialized Modules in Mathematical Physics

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
324

9.4.1.5. Horas de contacto:
45

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):
Carlos Alberto Ruivo Herdeiro - TP 45h

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

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os estudantes que frequentam este 3º ciclo já possuem conhecimentos em matemática e física. Pretende-se agora elevar os seus conhecimentos
científicos nas áreas afins ao grupo de investigação de insersão dos alunos, que seja relevante aos temas de investigação.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Students attending this 3rd cycle already have knowledge in math and physics. It is now intended to raise their scientific knowledge in the fields
related to their research group, which is relevant to their research topics.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Conteúdos especializados na área da Física-Matemática que incutem uma especialização mais profunda no conhecimento dos alunos sobre os
tópicos de investigação que seguem. Isto inclui tópicos de Física Teórica associados aos problemas de investigação corrente, estudados e tratados
sob o ponto de vista matemático.

9.4.5. Syllabus:
Specialized content in the area of Mathematical Physics that instill a deeper specialization in students' knowledge of their research topics. This
includes topics of theoretical physics associated with current research problems, studied and treated from a mathematical point of view.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A aquisição de conhecimentos especializados e avançados em diversos domínios específicos da Física-Matemática, quer sob o ponto de vista
matemático quer sob o ponto de vista físico, são relevantes para cumprir com os objectivos acima propostos bem como induzir capacidades de
autonomia na investigação em Matemática-Física.



9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The acquisition of specialized and advanced knowledge in several specific domains of Mathematical Physics, both from the mathematical point of
view and from the physical point of view, are relevant to fulfill the above objectives as well as induce autonomy abilities in mathematical physics
research.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição e exploração de conceitos especializados e, sempre que possível serão desenvolvidos exemplos/modelos/experiências considerados
adequados e oportunos. A avaliação é feita mediante um exame escrito, ou testes escritos ou trabalhos escritos. Serão convidados os membros
doutorados do CIDMA (Centro de Investigação em Matemática e Aplicações) e investigadores doutorados no CIDMA a participar na leccionação e
avaliação da disciplina.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposition and exploration of specialized concepts and, whenever possible, examples / models / experiences considered appropriate and timely will
be developed. Assessment is made by written examination, written tests or written assignments. Doctoral members of CIDMA (Center for Research
in Mathematics and Applications) and doctoral researchers at CIDMA will be invited to participate in the teaching and evaluation of the discipline.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia seguida é a usual em matemática a este nível de ciclo.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology followed is the traditional one in mathematics at this level of teaching.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia será disponibilizada conforme os conteúdos programáticos especializados escolhidos e que estejam de acordo com a área de
investigação dos alunos.

The bibliography will be available according to the specialized syllabus chosen and which are in accordance with the students research area.

Anexo II - Tópicos Avançados de Matemática Educacional

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tópicos Avançados de Matemática Educacional

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Advanced Topics in Educational Mathematics

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
30

9.4.1.6. ECTS:
6

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):

Ana Maria Reis d’Azevedo Breda - TP 30h

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

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se elevar o conhecimento científico do estudante nas áreas afins ao grupo de investigação em que os alunos estão inseridos, que seja
relevante aos temas de investigação. Os resultados de aprendizagem esperados são:
- Conhecimento sólido e atualizado em matemática;



- Compreensão profunda de conceitos e métodos usados nos tópicos da matemática atualmente ensinados nos ensinos secundário e/ou superior;
- Conhecimento de fundamentos teóricos relacionados com a aprendizagem em matemática.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to raise the student's scientific knowledge in areas related to the research group in which the students are inserted, which is relevant
to the research themes. The expected learning outcomes are:
- Solid and updated knowledge in mathematics;
- Deep understanding of concepts and methods used in the topics of mathematics currently taught in secondary and / or higher education;
- Knowledge of theoretical foundations related to learning in mathematics.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Tópicos de Matemática Educacional escolhidos de acordo com os temas de investigação e o grupo de investigação em que os estudantes estão
inseridos. Isto involve tópicos da matemática ensinados nos ensinos secundário e/ou superior e tópicos de fundamentação teórica na matemática
ao nível de ensino.

9.4.5. Syllabus:
Educational Mathematics topics chosen according to the research themes and the research group in which the students are inserted. This involves
topics of mathematics taught in secondary and / or higher education and topics of theoretical foundation in mathematics at the teaching level.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos em Matemática Educacional são escolhidos de forma coerente com o estudo de investigação que os estudantes se
propõem seguir em tese de doutoramento. O objetivo desta disciplina é dar tópicos de matemática mais abranjantes que, embora podendo não estar
diretamente ligados ao tema de investigação, podem ser relevantes, necessários, oportunos e enriquecedores para o desenvolvimento e autonomia
da investigação.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus in Educational Mathematics is chosen coherently with the research study that the students propose to pursue in doctoral thesis. The
aim of this course is to provide broader mathematical topics that, although not directly related to the research theme, may be relevant, necessary,
timely and enriching for the development and autonomy of research.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico/práticas com exposição teórica podendo haver componentes práticas intercalares. A avaliação é feita mediante um exame escrito, ou
testes escritos ou trabalhos escritos. Serão convidados os membros doutorados do CIDMA (Centro de Investigação em Matemática e Aplicações) e
investigadores doutorados no CIDMA a participar na leccionação e avaliação da disciplina.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical / practical classes with theoretical exposition and possibly with intercalary practical components. Assessment is made by written
examination, written tests or written assignments. Doctoral members of CIDMA (Center for Research in Mathematics and Applications) and doctoral
researchers at CIDMA will be invited to participate in the teaching and evaluation of the discipline.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia seguida é a usual em matemática a este nível de ciclo.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology followed is the traditional one in mathematics at this level of teaching.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia será disponibilizada conforme os conteúdos programáticos assumidos de acordo com a área de investigação dos alunos.

The bibliography will be available according to the syllabus assumed within the students research area.

Anexo II - Módulos Especializados de Matemática Educacional

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Módulos Especializados de Matemática Educacional

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Specialized Modules in Educational Mathematics

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
324

9.4.1.5. Horas de contacto:
45



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):
Ana Maria Reia d’Azevedo Breda - TP 45h

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

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se elevar o conhecimento científico específico dos estudantes nas áreas afins ao grupo de investigação de inserção dos alunos e que seja
relevante aos temas de investigação. Nomeadamente:
- O conhecimento e compreensão do papel da matemática no corpo teórico de outras ciências;
- A capacidade de analisar, criticar e conduzir uma investigação relacionada com a matemática e a sua transposição para o ensino.
- A capacidade de dinamizar, articular e mediar a discussão de questões relacionadas com a matemática e o seu ensino, entre profissionais que
usem e estudem a matemática em diversos contextos;
- A capacidade de dar contributos sociopolíticos em diversos contextos, tais como: criação e avaliação de materiais de ensino em matemática,
formação de professores de matemática, desenvolvimento de currículos em matemática, e desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para o
ensino da matemática.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to raise the specific scientific knowledge of students in the areas related to the research group where the students are inserted, and
that is relevant to their research themes. Namely:
- Knowledge and understanding of the role of mathematics in the theoretical body of other sciences;
- The ability to analyze, critique and conduct research related to mathematics and its transposition into teaching.
- The ability to streamline, articulate and mediate the discussion of issues related to mathematics and its teaching, among professionals who use
and study mathematics in various contexts;
- The ability to make socio-political contributions in a variety of contexts, such as: creating and evaluating math teaching materials, training math
teachers, developing math curricula, and developing technological tools for math education.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Conteúdos especializados na área da Matemática Educacional que incutem uma especialização mais profunda no conhecimento dos alunos sobre
os tópicos de investigação que seguem e que permitam atingir os objectivos especificados acima.

9.4.5. Syllabus:
Specialized content in the area of Educational Mathematics that instill a deeper specialization in students' knowledge in their research topics and
that allow the achievement of the objectives specified above.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A aquisição de conhecimentos especializados e avançados em diversos domínios específicos da Matematica Educacional são relevantes para
induzir as capacidades acima mencionadas bem como capacidades de autonomia na investigação.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The acquisition of specialized and advanced knowledge in several specific areas of Educational Mathematics are relevant to induce the
abovementioned abilities as well as research autonomy capacities.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição e exploração de conceitos especializados e, sempre que possível serão desenvolvidos exemplos/modelos/experiências considerados
adequados e oportunos. A avaliação é feita mediante um exame escrito, ou testes escritos ou trabalhos escritos. Serão convidados os membros
doutorados do CIDMA (Centro de Investigação em Matemática e Aplicações) e investigadores doutorados no CIDMA a participar na leccionação e
avaliação da disciplina.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Exposition and exploration of specialized concepts and, whenever possible, examples / models / experiences considered appropriate and timely will
be developed. Assessment is made by written examination, written tests or written assignments. Doctoral members of CIDMA (Center for Research
in Mathematics and Applications) and doctoral researchers at CIDMA will be invited to participate in the teaching and evaluation of the discipline.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia seguida é a usual em matemática a este nível de ciclo.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology followed is the traditional one in mathematics at this level of teaching.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia será disponibilizada conforme os conteúdos programáticos especializados escolhidos e que estejam de acordo com a área de
investigação dos alunos.



The bibliography will be available according to the specialized syllabus chosen and that are in accordance with the students research area.

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:
M

9.4.1.3. Duração:
Semestral / Anual

9.4.1.4. Horas de trabalho:
810 / 1620

9.4.1.5. Horas de contacto:
20 / 60

9.4.1.6. ECTS:
30 / 60

9.4.1.7. Observações:
Tese semestral tem 810 horas de trabalho, 20 horas de contacto tutorial e 30 ECTS.

Tese anual tem 1620 horas de trabalho, 40 horas de contacto tutorial e 60 ECTS.

9.4.1.7. Observations:
Semester thesis has 810 working hours, 20 tutorial contact hours and 30 ECTS.

Annual thesis has 1620 working hours, 40 tutorial contact hours and 60 ECTS.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Orientador - OT 20h / OT 40h

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

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição de capacidades de estudo, investigação e gestão autónomos.
- Elaboração de uma tese de doutoramento onde seja visível uma contribuição significativa do estudante no avanço científico da área específica em
causa.

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Não se aplica.

9.4.5. Syllabus:
Not applicable.

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

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Not applicable.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Apoio tutorial (supervisão) por parte do orientador. A avaliação é feita através de uma defesa de doutoramento perante um Júri de acordo com as
regras da Universidade de Aveiro.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Tutorial support (supervision) by the advisor. The evaluation is made through a PhD defense before a Jury according to the rules of the University of
Aveiro.



9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A supervisão do orientador é um dos estímulos para fomentar as capacidades de autonomia acima referidas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Supervision of the advisor is one of the stimuli to foster the autonomy capacities mentioned above.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia inicial é disponibilizada pelo orientador em tempo oportuno e posteriormente será adquirida pelo próprio estudante conforme as suas
necessidades.

The initial bibliography is made available by the advisor in a timely manner and later will be acquired by the student himself according to his needs.

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>


