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ACEF/1516/04642 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
 Universidade Do Porto

A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:
 Universidade Do Minho

 Universidade De Aveiro

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
 Faculdade De Ciências (UP)

 Escola De Ciências (UM)
 Universidade De Aveiro

A3. Ciclo de estudos:
 Física (MAP-FIS)

A3. Study programme:
 Physics

A4. Grau:
 Doutor

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
 DR, 2.ª série N.º 76 20/04/2010D, Deliberação n.º 733/2010

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
 Física

A6. Main scientific area of the study programme:
 Physics

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

441

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março
(CNAEF), se aplicável: 

N/A

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável: 

N/A

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
 180

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
 3 anos / 6 semestres

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
 3 years / 6 semesters

A10. Número de vagas proposto:
 30

A11. Condições específicas de ingresso:
 Os candidatos devem satisfazer os requisitos do artigo 30 da Lei n. 74/2006, de 24 de março, conforme alterado pelas Leis

no. 107/2008, de 25 e 230/2009, de 14 de setembro, a saber:
 a) Possuir o grau de Mestre ou um segundo ciclo de formação superior em Física, Engenharia Física, Física Aplicada,
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Meteorologia e Oceanografia Física, Astronomia/Matemática Aplicada, ou áreas afins. 
 b) Possuir uma graduação em Ensino Superior, obtida em instituição nacional ou internacional , reconhecida como

apropriada pela Comissão Científica do Programa;
 c) Possuir uum currículo profissional ou científico reconhecido como relevante e apropriado pela Comissão Científica. 

 

A11. Specific entry requirements:
 1. Applicants must satisfy the requirements of article 30 of Law no. 74/2006, of March 24 as altered by Laws no. 107/2008, of

June 25 and 230/2009, of September 14, namely:
 a) Have a Masters degree or a second cycle of higher education in Physics, Physical Engineering, Applied Physics,

Meteorology and Physical Oceanography, Astronomy / Applied Mathematics, or related fields.
 b) To have a degree in Higher Education, obtained in a national or international institution, recognized as appropriate by the

Scientific Commission of the Program;
 c) Have a professional or scientific curriculum recognized as relevant and appropriate by the Scientific Committee.

 

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos
alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

 Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do doutoramento (se
aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de
estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation of alternative
paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

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

Não Aplicável Not Applicable

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Sem Ramos

A13.1. Ciclo de Estudos:
 Física (MAP-FIS)

A13.1. Study programme:
 Physics

A13.2. Grau:
 Doutor

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Sem Ramos

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 Without Branches

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be
obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Física Atómica e Molecular/Atomic and Molecular Physics FAM 174 0

Física da Matéria Condensada/Nanociências/Condensed matter
Physics and Nanosciences FMC/NC

Física Teórica e Computacional/Theoretical and Computational
Physics FTC

Meteorologia e Oceanografia Física/Meteorology and Physical
Oceanography MOF

Ó
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Óptica e Fotónica/Optics and Photonics OF

Outras Áreas Científicas/Other Scientific Areas OAC

Empreeendedorismo/Entrepreneurship GES 6 0

(7 Items)  180 0

A14. Plano de estudos

Mapa II - NA - 1 ano curricular - 1º Semestre/

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Física (MAP-FIS)

A14.1. Study programme:
 Physics

A14.2. Grau:
 Doutor

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 NA

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 NA

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1 ano curricular - 1º Semestre/

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

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Tópicos Avançados de Física I /
Advanced Topics in Physics I FIS Semestral /

Semester 486 108 (T-72; TP-36) 18 Obrigatória /
Compulsory

Ensaio / Essay FIS Semestral /
Semester 324 108 (OT) 12 Obrigatória /

Compulsory

(2 Items)       

Mapa II - Sem ramos - A partir do 1º ano: 2º semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
 Física (MAP-FIS)

A14.1. Study programme:
 Physics

A14.2. Grau:
 Doutor

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Sem ramos

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 sem ramos

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
 A partir do 1º ano: 2º semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
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From 1st year, 2nd semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Tese/ Thesis F A 3726 250 (OT) 138
Plurianual/Multianual;
Obrigatória /
Compulsory

Tópicos Avançados de Física
II/Advanced Physics Topics II F S 162 54(OT) 6 Obrigatória /

Compulsory

Empreendedorismo/Entrepreneurship GES S 162 54(OT) 6 Obrigatória /
Compulsory

(3 Items)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
 Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
 NA

A15.1. If other, specify:
 NA

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respetiva(s) Ficha(s) Curricular(es) deve(m) ser
apresentada(s) no Mapa VIII)

 João Manuel Borregana Lopes dos Santos

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - NA

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
 NA

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
 <sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
 Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço demonstrando a

adequação dos recursos disponíveis. 
 <sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes no período de
estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e
períodos de formação em serviço.

 Não aplicável

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training periods.
 Not apllicable
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A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por acompanhar os
estudantes (PDF, máx. 100kB)

 Documento com os mecanismos de avaliação e seleção dos monitores de estágio e formação em serviço, negociados entre a
Instituição de ensino e as Instituições de formação em serviço.

 <sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de professores).

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de professores) /
Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher training study programmes)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/
Professional Qualifications (1)

Nº de anos de serviço / No
of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
 A Universidade do Aveiro é responsável pela parte curricular no ano de 2016-2017. As orientações de tese têm lugar nas três

Universidades, nos Departamentos de Física da Universidade do Minho, da Universidade de Aveiro e no Departamento de
Física e Astronomia da Universidade do Porto, assim como nos centros de investigação associados: Centro de Física da
Universidade do Minho/Centro de Física do Porto (associados como unidade FCT na última avaliação), CICECO (U. Aveiro),
I3N (Universidade de Aveiro), INESCTEC (Porto), Instituto de Nanotecnologia (IN, Polo IFIMUP).

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
 A19._Regul_cred_form_Ant_Exper_Prof.pdf

 A20. Observações:
 

“A conclusão do curso “Programa Doutoral em Física” e consequente atribuição do grau de Doutor está condicionada à
obtenção, por parte do estudante, de:

 i) 174 créditos ECTS numa área da sua escolha dentro das áreas científicas oferecidas, que inclui a realização de uma Tese
de Doutoramento (138 ECTS), um Ensaio (12 ECTS), uma unidade curricular de “Tópicos Avançados de Física I” (18 ECTS) e
uma unidade curricular de “Tópicos Avançados de Física II” (6 ECTS), todas elas obrigatórias, mas com conteúdos
optativos;

 ii) 6 ECTS obrigatórios correspondentes a uma unidade curricular de “Empreendedorismo”.”
 iii) com a aprovação do Programa Doutoral para financiamento, de acordo com a proposta aprovada, a UC de Tópicos

Avançados de Física II teve alteração no modo de avaliação. Os estudantes podem completá-la antes de submeter a tese. 
 iv) O ano lectivo 2017-18 ainda não começou ( matrículas em Novembro 2017) Por essa razão neste relatório "Ano lectivo

corrente" é 2016-17. 
 v) O modo de contabilização das horas de serviço docente associadas a alguma Unidades Curriculares do MAP-fis varia

entre as Universidades parceiras. Neste relatório consideraram-se 20 h por "Ensaio" e 80h por Tese. 
 vi) no Quadro de estrutura curricular na coluna de ECTS obrigatórias o número 174 diz respeito à soma de todas as áreas

científicas indicadas ( excepto GES)
 vii) dados sobre estudantes referem-se aos totais das três universidades. 

 viii) No quadro 5.1.3 a nota mínima não é aplicável. O formulário obriga a introduzir um número (0);
 ix) As horas de contacto de Tópicos Avançados I atribuídas aos docentes ultrapassam as horas de contacto do Plano

curricular, porque UC funciona por módulos e cada estudante frequentam apenas uma fração dos módulos leccionados. 
 x) A proposta de alteração do plano curricular tem origem na Comissão Científica do Programa.

 

A20. Observations:
 

The completion of the course " Doctoral Program in Physics " and the subsequent award of a PhD degree is conditional on
the attainment, by the student of:

 i) 174 ECTS credits in an area of their choice within the scientific fields offered , which includes carrying out a PhD thesis
(138 ECTS ) , an Essay ( 12 ECTS ) , a curricular unit " Advanced Physics Topics I" ( 18 ECTS ) and a course of " Advanced
Topics in Physics II " (6 ECTS) , all of which are mandatory , but with optional content;

 ii ) 6 ECTS required corresponding to a course of " Entrepreneurship " . "
 iii) After approval of the Doctoral Program for funding, in accordance with the proposal, the UC Advanced Physics Topics II

had alterations in the evaluation. Students may complete it before submitting the Thesis.
 iv) The 2017-18 academic year has not yet started (enrollment in November 2017) For this reason, in this report "Current

academic year" is 2016-17.
 v) The way of accounting for the teaching hours associated with some MAP-fis Curricular Units (UCs) varies between the
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partner universities. In this report we considered 20 h for "Essay" and 80h for "Thesis".
 vi) In the table of the Curricular structure the number 174 concerns the sum of ECTS in all areas mentioned ( except GES). 

 vii) data on student numbers refer to all three universities irrespective of where thesis in carried out. 
 viii) In table 5.1.3 minimum grade is not applicable. The form requires introduction of a number (0). 

 ix) The contact hours of Advanced Physics Topics I assigned to teachers exceed the contact hours of the curriculum,
because the UC works by modules and each student attends only a fraction of the modules taught.

 x) The proposal of alteration the curricular plan originates from the Scientific Commission of the Program.

1. Objetivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
 MAP-fis é o programa doutoral conjunto em Física da Universidade do Minho, Universidade de Aveiro e Universidade do

Porto (MAP). Os três departamentos de física do MAP-fis partilham de uma forte convicção de que a Física pode fornecer
contribuições significativas para resolver muitos dos desafios científicos e tecnológicos altamente complexos que surgem
no mundo de hoje. Esses desafios incluem problemas fundamentais da Física, bem como a aplicação de uma visão física no
desenvolvimento de novas tecnologias. 

 O programa de doutoramento visa preparar estudantes de topo para liderança em carreiras de investigação e
desenvolvimento na indústria, academia e iniciativas empresariais independentes, formando profissionais com sólidos
conhecimentos nos fundamentos e metodologias da física pura e aplicada, capazes de investigação científica independente
e inovadora.

1.1. Study programme's generic objectives.
 MAP-fis is the joint doctoral program in Physics of Universidade do Minho, Universidade de Aveiro and Universidade do

Porto (MAP). The three MAP Physics Departments share a strong belief that Physics can provide significant contributions
towards solving many of the highly complex scientific and technological challenges that arise in today's world. These
challenges include both fundamental Physics problems as well as the application of physical insight to develop new
technologies. 

 The PhD program aims to prepare selected students for leadership in research and development careers in industry,
academia and independent entrepreneurial initiatives and train highly skilled professionals with a solid background in the
foundations and methodologies of pure and applied physics, capable of independent and innovative scientific research.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da Instituição.
 As 3 universidades participantes, têm programas de investigação muito fortes em várias áreas da física, atualmente

apoiadas por 4 laboratórios associados (CICECO, IN, I3N, INESCTEC), em que a física é dominante ou uma área muito
significativa, e um centro de investigação resultante da fusão do Centro de Física da U. Minho (praticamente toda a
investigação do Departamento de Física) e do Centro de Física do Porto (grupo teórico do Departamento de Física e
Astronomia).

 Fazem parte destas infra-estruturas cerca de 130 investigadores permanentes e mais de 250 doutorados atestam o
compromisso dessas universidades com a investigação de física.

 A investigação a nível de doutoramento não é apenas uma parte integrante da missão das três universidades, mas também
uma componente muito importante das suas atividades de investigação.

 O programa doutoral conjunto assegura várias vantagens:
 i) maior variedade de temas oferecidos aos estudantes; ii) garantia de acesso dos estudantes a programas diversificados e

competitivos, infra-estruturas com muitas técnicas e conhecimentos complementares; iii) criação de canais de comunicação
 entre investigadores e instituições, uma condição para tornar o conjunto maior do que a soma de suas partes.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
 The participating 3 universities, have very strong research programs in physics, in several areas, currently supported by 4

 associated laboratories (CICECO, IN, I3N, INESCTEC), in which physics is either dominant or a very significant area, and one
research center resulting form the merger of Centro de Física da U. Minho (practically all of the Physics Department
research) and Centro de Física do Porto (theory group of Department Of Physics and Astronomy).

 These research human infrastructures with around 130 permanent staff and more than 250 Doctorates attest to the
commitment of these Universities to Physics Research. 

 Training for research at PhD level is not just an integral part of the mission of these three Universities, but also a very
important component of their research activity. 
The joint program ensures several advantages: 

 i ) increased range of subjects offered to students; ii) guarantee of student access to diversified and competitive
 infrastructures, with many complementary techniques and expertise; iii) creation of channels of communication
 between researchers and institutions, a condition for making the whole greater than the sum of its parts.

 

1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
 Além das informações institucionais que cada universidade do consórcio MAP mantém nos seus sites,

 U Aveiro:
 https://www.ua.pt/ensino/course/290

 U. Minho:
 https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?

itemId=2766&catId=8
 U. Porto:

https://sigarra.up.pt/fcup/pt/cur_geral.cur_viewpv_ano_lectivo=2016&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=D&pv_curso_id=862
O MAP-fis tem o seu próprio site (http://www.map.edu.pt/fis), com ênfase no fornecimento de informações para futuros
estudantes. O conteúdo das várias unidades curriculares em cada edição é publicado no site, bem como candidaturas a
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bolsas, eventos como a Conferência MAP-Fis e várias informações para potenciais estudantes.
 A comissão científica MAP-Fis emitiu 3 documentos, referentes aos objetivos e critérios para avaliação de três das suas

Unidades curriculares (Tópicos de Física Avançada I, Ensaio e Tópicos de Física Avançada II).

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
 In addition to the institutional information that each university of the MAP-consortium maintains in its web sites, 

 [U Aveiro:
 https://www.ua.pt/ensino/course/290

 U. Minho: 
 https://www.uminho.pt/PT/ensino/oferta-educativa/_layouts/15/UMinho.PortalUM.UI/Pages/CatalogoCursoDetail.aspx?

itemId=2766&catId=8
 U. Porto:

https://sigarra.up.pt/fcup/pt/cur_geral.cur_viewpv_ano_lectivo=2016&pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=D&pv_curso_id=862
]
 MAP-fis has its own website (http://www.map.edu.pt/fis), with emphasis on providing information for prospective students.

The content of the various curricular units in each edition is posted in the website, as well as application calls, events like the
MAP-fis Conference and various informations for prospective students. 
MAP-fis scientific commission issued 3 documents, concerning its goals and criteria for evaluations of three of its curricular
Units (Advanced Physics Topics I, Essay and Advanced Physics Topics II).

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudos, incluindo a sua aprovação, a revisão e
atualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

 Tal como explicado na candidatura aos programas doutorais da FCT, o MAP-fis possui quatro órgãos permanentes: Diretor
de Programa (DP), Comissão Executiva (CE), Direção/Comissão Científica (CC), Comissão de Aconselhamento Externa
(CAE); e uma comissão de seleção/seriação(CSS).

 O DP coordena a execução do programa e representa-o externamente; preside à CE e à CC; prepara relatórios executivos e
financeiros; organiza o feedback do aluno. Cada Universidade possui um diretor de curso, que com o DP formam a CE. A CC
é responsável pela aprovação de propostas de júri, planos de tese e equipas de supervisão, creditações, conteúdo e revisão
de Unidades Curriculares e planos Curriculares. A CSS tem 3 membros eleitos da CC e 3 membros de outras universidades e
faz propostas para a seleção e seriação dos candidatos, para aprovação pela CC. Todas essas estruturas respondem ao
Conselho Científico e aos diretores de cada Universidade, de acordo com os regulamentos correspondentes.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the syllabus
revision and updating, and the allocation of academic service.

 As explained in the application to FCT doctoral programs, MAP-fis has four permanent bodies: Program Director (PD),
Executive Committee (EC), Scientific Committee (DSC), External Advisory Committee (EAC); and one selection committee
(SC).

 The PD coordinates program execution; represents it externally; presides over the EC and SC; prepares execution and
financial reports; organizes student’s feedback. Each University has a course director an these form, with the PD, the EC.
The SC is responsible for approving jury proposals, thesis plans, and supervising teams, creditations, and the content and
revision of Curricular Units and Curricular plans. The SC has 3 elected members from SC and 3 co-opted members from
other universities and makes proposals for selection and ranking of applicants, for approval by SC. All these structures
respond to the Scientific Councils and directors at each University, in accordance with corresponding regulations.

2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que afetam o
processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

 O MAP-FIS não possui estruturas específicas formais de representação de estudantes. As opiniões dos alunos são
geralmente transmitidas aos tutores, supervisores e diretores dos cursos. A CE do MAP-fis inquiriu anonimamente os
estudantes sobre diferentes aspectos do funcionamento de Tópicos Avançados de Física I e Empreendedorismo.

2.1.2. Means to ensure the active participation of teaching staff and students in decision-making processes that have an
influence on the teaching/learning process, including its quality.

 MAP-fis has no formal specific structures of student representation. Students opinions are generally passed on to tutors and
supervisors and course directors. MAP-fis EC has designed and used several students surveys on different aspects of
functioning of Advanced Physics Topic I and Entrepreneuship.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
As três universidades adotaram sistemas de garantia de qualidade (SIGAQ-UM, In U Minho, o subsistema Escola Doutoral
com SubGQ para programas de doutorado em U Aveiro, SGQ.UP em U. Porto) que reúnem e agregam dados de estudantes,
professores, serviços) processam e divulgam indicadores de monitorização e análise (indicadores de sucesso académico,
emprego, etc.). O SiGQ_UA encontra-se em vias de obter a certificação pela A3ES. As três universidades têm inquéritos
pedagógicos como parte dos mecanismos de garantia de qualidade, mas são inadequados   para os graus de terceiro ciclo
baseados em pesquisa. A Comissão Científica do MAP-fis realizou vários inquéritos específicos entre estudantes sobre
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algumas questões levantadas informalmente pelos mesmos. O feedback informal por parte de supervisores, tutores e
diretores locais do Ciclo de Estudos também fornece um mecanismo de monitorização de qualidade.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
All three Universities have adopted quality assurance systems (SIGAQ-UM, In U Minho; The Escola Doutoral with SubGQ
subsystem for PhD programs in U Aveiro; SGQ.UP in U. Porto) that gather and collect data from stakeholders, students,
teachers, services) process and disseminate indicators for monitoring and analysis (indicators of academic success,
employment, etc. ). SiGQ_UA is in the process of obtaining A3ES certification. All three Universities have student surveys as
part of the quality assurance mechanisms, but these are unusable for research based third cycle degrees. The Scientific
Committee of MAP-fis has carried out several specific students surveys on some issues raised informally by students.
Informal feedback through supervisors, tutors and local Study Cycle directors also provides a mechanism for quality
monitoring.

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na Instituição. 
O diretor do programa MAP-fis supervisiona a Comissão Executiva (CE), formada por diretores do ciclo de estudos de cada
universidade. A garantia da qualidade, é assegurada pela Direcção da Comissão Científica, à qual a CE apresenta relatórios,
obtém a aprovação de painéis de júri, planos de tese, equipas de supervisão, creditação, revisão curricular, classificação e
seleção de candidatos.

 Os órgãos específicos MAP-Fis desempenham essas funções por delegação dos órgãos científicos e de direcção das
universidades participantes.

 O principal responsável a nível universitário é o reitor; a nível de faculdade é o diretor da FCUP (U. Porto) e ECUM (U. Minho),
a nível de departamento, os diretores do departamento.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
MAP-fis Program director oversees the executive Committee (EC) , formed by Study cycle directors of each University. The
quality assurance , is however committed to the Directive Scientific committee, to which the EC reports , with has to approve
jury panels, thesis plans, supervising teams, creditations, and curricular revision and ranking and selection of applicants.

 The MAP-fis specific bodies carry out these duties by delegation of the Scientific and Directive bodies of the participating
Universities. 

 The ultimate responsible at University level is the Rector; at Faculty level. the Director of FCUP (U. Porto) and ECUM (U.
Minho), At department level, the heads of Department. 

 

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
O programa doutoral MAP-fis foi financiado pela FCT e como tal relata à FCT e há um relatório abrangente que abrange o
período 2013-2016 com parecer da comissão de aconselhamento, que versa sobre todos os aspectos do programa e não
apenas das bolsas.

 As inquéritos aos de estudantes, específicos do programa, os eventos públicos do programa (apresentações de ensaios,
conferência MAP-fis e, os mais relevantes, as defesas de tese) são outras formas de avaliar o funcionamento do programa.

 Além disso, os sistemas de garantia de qualidade das três universidades do MAP recolhem os dados necessários para a
avaliação do ciclo de estudos de pesquisas de estudantes, relatórios de professores, pesquisas de pós-graduação e outros
indicadores, tais como estatísticas de emprego. Estes são integrados nos sistemas de informação das três universidades.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 
The Doctoral Programs MAP-fis was financed by FCT. As such, MAP-fis reports to FCT and there is a comprehensive report
covering the period 2013-2016 and all aspects of the program, not just grants, with and accompanying statement of
supervisory board. 

 Student surveys, specific to the program, the program' public events (Essay presentations, MAP-fis conference, and, the
most relevant ones, thesis defenses) are other ways to assess program functioning. 

 In addition, the quality assurance systems of the three Universities of MAP gather the necessary data for study cycle
assessment from students surveys, teachers reports, graduate surveys and other indicators such as employment statistics.
These are integrated in the information systems of the three Universities.

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 
https://drive.google.com/open?id=1H6Orh6yuwdeIEomkki4X8zQLl7EUoEc4

 2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 
Os resultados dos inquéritos aos estudantes das Unidades Curriculares Empreendedorismo e de Tópicos de Física
Avançada I foram discutidos na Comissão Científica.

 A comissão científica reúne várias vezes por ano e discute estes e todos os aspectos de funcionamento do programa e
propõe acções de melhoria às autoridades académicas das Universidades.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
The results of students surveys on Entrepreneuship and Advanced Physics Topics I were discussed in the Scientific
Committee The scientific committee meets several times a year and discusses these and all aspects of the program's
operation and proposes improvement actions to the academic authorities of the three universities.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
O MAP-fis como programa doutoral conjunto das três universidades do Minho, Aveiro e Porto foi incluído nos programas de
excelência da FCT e financiado por quatro edições como projeto PD / 73/2012

 MAP-fis foi acreditado preliminarmente pela A3ES em 2011:
 U. Aveiro: CEF / 0910/11042

 U. Minho: CEF / 0910/01967
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U. Porto: CEF / 0910/04642
 Está submetido à A3ES o Guião de avaliação Institucional da U. Porto.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
MAP-fis as a joint doctoral Program of the three universities of Minho, Aveiro and Porto was included in FCT programs of
excellence and financed for four editions as project PD/73/2012 

 MAP-fis was preliminary accredited by A3ES in 2011: 
 U. Aveiro: CEF/0910/11042

 U. Minho: CEF/0910/01967 
 U. Porto: CEF/0910/04642

 The application for Institutional accreditation of U. Porto has been submitted to A3ES.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

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

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

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

Sala Limpa (UP)/ Clean Room (UP) 250

SQUID e Raios X (UP)/ Squid and X-Ray Laboratory (UP) 85.1

Laboratórios Óptica e Lasers (UP)/ Laboratory of Optics and Lasers (UP) 236.4

Laboratórios de Revestimentos Funcionais I e II (UM)/ Laboratory of Functional coatings I and II (UM) 113.4

Laboratórios de Preparação I e II (UM)/ Laboratory of Preparation I and II (UM) 37.4

Laboratórios de Fotofísica I e II (UM)/ Laboratory of Photophysics I and II (UM) 62.8

Laboratórios de Filmes Finos I e II (UM)/ Laboratory of Thin films I and II (UM) 94.3

Laboratório de Átomos Frios (UM)/ Laboratory of Cold atoms (UM) 11.5

Laboratório de preparação de Materiais (UP)/ Laboratory of Material preparation (UP) 87.4

Laboratório de Tempos de Vida (UM)/ Laboratory of Decay lifetimes (UM) 19.4

Laboratório de Raman (UP)/ Laboratory of Raman spectroscopy (UP) 55.9

Laboratório de Propriedades Mecânicas (UM)/ Laboratory of Mechanical Properties (UM) 47.2

Laboratório de Propriedades Magnéticas e Mecânicas (UM)/ Laboratory of Magnetic and mechanical properties(UM) 46

Laboratório de Propriedades Dieléctricas (UM)/ Laboratory of Dielectric properties (UM) 34.1

Laboratório de Preparação (UM)/ Laboratory of Preparation (UM) 37

Laboratório de Optometria Clínica e Experimental (UM)/ Laboratory of Clinical and experimental optometry (UM) 54

Laboratório de Microtopografia (UM)/ Laboratory of Micro-topography(UM) 18.2

Laboratório de Lasers Impulsos (UP)/ Laboratory of pulsed lasers (UP) 185.1

Laboratório de Laser de Fentossegundos (UM)/ Laboratory of Femtosecond Laser (UM) 96

Laboratório de Investigação em Optometria(UM)/ Laboratory of Optometry research (UM) 19.1

Laboratório de Investigação de Cerâmicos (UM)/ Laboratory of Ceramics research (UM) 97.8

Laboratório de Informática no Ensino da Física (UM)/ Laboratory of Informatics for physics teaching(UM) 29.5

Laboratório de Física Computacional (UM)/ Laboratory of Computational physics (UM) 50.5

Laboratório de Fotocondutividade (UM)/ Laboratory of Photoconductivity (UM) 32.9

Laboratório de Filmes Finos para Electrónica (UM)/Laboratory of Thin Films for electronics (UM) 94.3

Laboratório de Espectroscopia de Infravermelho (UM)/ Laboratory of Infra-red spectroscopy (UM) 20.2

Laboratório de Espectrocopia Raman e Fototérmica (UM)/ Laboratory of Raman spectroscopy (UM) 64.7

Laboratório de Difracção de Raios X (UM)/ Laboratory of X-ray diffraction (UM) 11.9

Laboratório de Crescimento Cristalino (UM)/ Laboratory of Crystal growth (UM) 14.8

Laboratório de Ciências da Visão e da Cor (UM)/ Laboratory of Color and vision sciences (UM) 39.1

Laboratório de Caracterização Optoelectrónica (UM)/ Laboratory of Optoelectronics characterization (UM) 38.7

Laboratório de Biofísica (UM)/ Laboratory of Biophysics (UM) 14.5

Laboratório de Análise de Superfícies (UM)/ Laboratory of Surface analysis(UM) 29

Laboratório Mössbauer (UP)/ Moessbauer Laboratory (UP) 50.4

Laboratórios de propriedades térmicas e desenvolvimento de materiais fotovoltaicos/ Laboratory for the study of thermal properties and
development of photovoltaic materials - DF/DF-CICFANO 214

Laboratórios de propriedades elétricas e desenvolvimento de sólidos não cristalinos/ Laboratories of electrical properties and
development of non-crystalline solids -DF/DF-CICFANO 319

Laboratórios de crescimento e deposição de materiais/ Laboratories for growth and deposition of materials (UA) 157

Laboratórios de espectroscopia ótica e preparação de amostras/Laboratories for optical spectroscopy and sample preparation (UA) 353

Laboratórios de materiais funcionais e magnéticos/ Laboratories for the study of functional and magnetic materials (UA) 307

Laboratório de ótica/ Optics Laboratory (UA) 151

Laboratórios de nanomateriais, biomateriais e imagiologia médica/ Laboratories of nanomaterials, biomaterials and medical imaging
(UA) 240
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Salas limpas/ Clean rooms (UA) 160

Oficinas de metalomecânica e electrotecnia/ Metallomechanics and electrical engineering rooms 140

Laboratórios de caracterização morfológica e estrutural/ Morphological and structural characterization laboratories 217

Laboratório de Corrosão e teste Electromecânicos (UM)/ Laboratory Corrosion and electrochemical testings (UM) 505

Laboratório de dispositivos e microfabricação (UM)/Laboratory of Devices and microfabrication (UM) 73

Laboratório de escrita direta a laser (femtosegundos) e teste de dispositivos (UP) 80

Salas Video Conferencia 150

Bibliotecas e Mediateca(UM; UP, UA) 6000

Salas computadores 1000

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

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

Equipamentos e materiais / Equipment and materials
Número
/
Number

Sistema de medição da condutividade no escuro em função da temperatura (entre 5º C e 100º C) e da fotocondutividade espectral ou da
fotocondutividade em função da taxa de geração em filmes finos semicondutores e células solares/ Measurement system for dark
conductivity (temperatures 5 ºC to 100 ºC) and spectral photoconductivity, as function of generation rate in thin semiconducting films and
solar cells.

1

Estação de deposição de filmes finos semicondutores em ultra alto-vácuo por filamento aquecido (HW-CVD) com câmara de carga (load-
lock) e elevador de transferência/ Ultra-high vacuum chamber for thin film deposition with load lock and transfer elevator 1

Equipamento para medidas de trasmitância/reflectância na gama UV-Vis-NIR/ Reflectance/transmittance measurement system in range UV-
VIS-NIR 1

Equipamentos para medidas de emissão de fluorescência, com controlo de temperatura, polarizadores e acessório de fosforescência/
Measurement system for second order hiperpolarizability through Hiper Rayleigh diffusion/ Fluorescence measurement system with
temperature and polarization control

2

Equipamento para medidas de hiperpolarizabilidade molecular da segunda ordem através difusão Hiper-Rayleigh em solução/
Measurement system for second order hiperpolarizability through Hiper Rayleigh diffusion 1

Equipamento para medidas de decaimento de fluorescência (entre 150ps e 500ns) na gama de comprimento de onda 350nm a 700nm,
baseado na técnica de “Time-Correlated Single-photon Counting”. Possibilidade para medir 16 decaimentos simultâneos/ Measurement
system for fluorescence decay via time correlated single photon counting

1

Equipamento para medidas de tempo da vida dos estados moleculares excitados/ Measurement system for molecular excited states decay
lifetimes 1

Equipamento para medida das propriedades dieléctricas a baixas temperaturas. 10K - 300K. Frequências 10Hz-3MHz/ Measurement
system for low temperature dielectric properties 1

Equipamento para medidas de reflexão e transmissão em incidência normal, com luz polarizada, nas regiões de infravermelho longínquo,
médio e próximo (15cm-1 - 8000cm-1) e em função da temperatura (15K-500K)/ Measurement system for Reflectivity/transmittance at
normal incidence with temperature and polarization control in the infra-red range

1

Espectrómetro Raman (triplo monocromador – Jobin Yvon T64000), com configurações macro/micro e equipado com detecção CCD e PMT.
Laser de excitação: Árgon. Temperaturas de análise: 10 K – RT/ Raman spectrometer with Ar laser (from 10 K do RT) 1

Sistema de Pulverização Catódica com Magnetrão d.c. com fonte de 2500W/ Magnetron sputtering 1

Perfilómetro Óptico/ Optical perfilometer 1

Estação de deposição física de vapores para evaporação em vácuo assistida por feixe de electrões e evaporação e coevaporação térmica/
System for Physical Vapor, electron beam assisted, deposition 1

Equipamento para digitalização hiperespectral de pinturas artísticas e para digitalização 3D por triangulação laser/ System for hyper-
spectral digitalization of artistic pictures and 3D digitalization by laser triangulation 1

Equipamento para avaliação perfilométrica e microtopográfica de superfícies e objectos (de polidas e transparentes a rugosas)/ System for
micro-topographical analysis of surfaces 1

Equipamento para medição de coeficientes piezoeléctricos/ Measurement system for piezoelectricity 1

Equipamento para experiência de absorção saturada para estabilização de uma fonte laser sintonizada numa transição atómica do Rubídio/
System for saturation absorption and stabilization of laser source 1

Avalanche Cluster (~9000 GFlops, 20% of CPU time) 1

Campos pulsados para medição de resistividade e magnetização (0-26 Tesla)/ Pulsed magnetic fields for measurement of resistivity and
magnetization (0-26 tesla) 1

Equipamento de Deposição por feixe de iões (Commonwealth)/ Ion beam deposition (Commonwealth) 1

Difractómetro de Raios X (Siemens D5000)/ X ray diffractometer (Siemens D5000) 1

Magnetómetro SQUID (Quantum Design)/ SQUID magnetometer (Quantum Design) 1

Evaporador por feixe de electrões (Edwards Auto 306)/ Electron beam evaporator (Edwards Auto 306) 1

Espectrómetro Raman/ Raman spectrometer 1

Espectrómetro Moessbauer/ Moessbauer spectrometer 1

Espectrómetro de ressonância ferromagnética/ Ferromagnetic resonance spectrometer 1

Embarcação equipada para a realização de trabalho de campo em meios estuarinos./ Speedboat for field work in estuaries 1

Sistema de imagiologia e magnetometria Kerr (desenvolvido localmente)/ Kerr imaging and magnetometry system (locally developed) 1

Refrigeradores de ciclo fechado (10-350K) com equipamentos para medidas físicas/ Closed cycle refrigerators (10-350K) with equipments
for physical measurements 1

Ablação laser (Excimer laser Lambda Physik + câmara de ultra alto vácuo) /Laser ablation excimer laser Lambda Physik + ultra-high
vacuum chamber) 1

Sala Branca (40m2) com duas classes (100,1000)/ Clean Room (40 m2 two classes, 100, 1000) 1

Microscópios óticos, de força atómica e electrónicos/ Optical, atomic force, and electronic microscopes 9

Laboratório de holografia, equipado com vários lasers (He-Ne, He-Cd, Ar+) e um sistema laser pulsado de elevada energia (rubi)/ 1
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Holography laboratory with high energy pulsed laser

Sistema laser ultra-rápido de última geração baseado na tecnologia de Titâneo:safira (alguns nJ, 8,5 fs a uma cadência de 85 MHz),
incluindo um amplificador permitindo atingir potências de pico de aproximadamente 50GWatts. Análise temporal de alta resolução e análise
espectral./ Ultra fast pulsed Laser system based on Titanium technology with high resolution temporal and spectral analysis.

1

Sistemas de vazio e criogenia/Vacuum pumps and cryogenic systems 12

Estações de preparação, crescimento de materiais e deposição de filmes/ Areas for the the preparation, growth materials and film
deposition (LFZ, LAFD, PLAL, MOCVD, TCVD, RF-sputtering, reacção de estado sólido, sol-gel, spin-coating, imprinting) 10

Sistemas dispersivos de medição de fotoluminescência em estado estacionário, excitação da luminescência e transiente no UV/Vis/NiR/
Dispersive photoluminescence measurement systems for steady state, PL exciattion and and transient UV / Vis/ NIR 3

Sistemas de medição de rendimento quântico/ Quantum yield systems. 5

Espectrómetros FTIR Brucker Vertex 80V e 66v com 0,1 cm-1 de resolução, Micro HYPERION 3000/ FTIR spectrometers Brucker Vertex
80V e 66v com 0,1 cm-1 de resolução, Micro HYPERION 3000 2

Várias fontes de excitação/Excitation sources: lamps, lasers He-Cd, Ar+, Ti-Al2O3, Nd:YAG, others 30

Vários sistemas de detecção/Detectors: PMTs, Ge detectors, InGaAs detectors, CCD’s, X and gamma ray 20

Vários sistemas de ciclo fechado/ Closed cycle systems (10K – RT) 10

Sistemas de micro-Raman/ MIcro-Raman system LabRamHR800 1

SNOM Multiview 1000, Nanonics Imaging LTd 1

Espectrómetro de EPR and FMR/ EPR and FMR spectrometers 2

VSM: vibrating sample magnetometer. 9 Tesla. Magnetoresistência 1

Clusters de computação/ Computational clusters (Argus - 39 servidores ligados por Infiniband FDR56, com um total de 992 cores físicos e
4.9TB de RAM; Blafis - 50 servidores ligados por Infiniband DDR, com um total de 584 cores físicos e 1.9TB de RAM) 2

Estações de medidas de propriedades elétricas/ Zones for measurements of electric properties:dc and ac electrical conductivity (10K < T <
1000K), impedance spectroscopy, complex permitivity, electrical relaxation 4

Estações para medidas de proprieaddes magnéticas/ Zones for magnetic measurements (including VSM) 2

Estação para desenvolvimento e análise de OLEDs e materials fotovoltaicos/ Zones for OLEDs and PVs analysis (including electrometrs,
analyzers, solar simulators) 2

3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
 Doutoramentos em co-tutela: 

 U. Alcalá (Espanha)
 U Waterloo (Candá)
 U. Lund (Suécia)

 
Co-supervisores em Instituições estrangeiras

 
CERN Suíça

 U. Toronto, Canadá
 CSIC Madrid, Espanha

 U. Lund, Suécia
 BASF, Alemanha
 Perimeter Institute, Canadá

 
Estágios de média duração

 
U. Montpiller, France

 UNESP,, Brazil
 Nijmegen, Netherlands

 Technical University, Munich, Germany
 MIT, USA

 National University of Singapore, Singapore
 

Estas colaborações sao apresentadas como indicativas, pois todos os anos se verificam novas estadias de estudantes em
centros de investigação e Universidades como resultado dos contactos e parcerias dos centros de investigação e dos seus
supervisores. 

3.2.1 International partnerships within the study programme.
 Degrees in co-guardianship

 U. Alcalá (Espanha)
 U Waterloo (Candá)
 U. Lund (Suécia)

 
Co-supervisors in Foreign Institutes

 CERN Switzerland
 U. Toronto, Canada
 CSIC Madrid, Spain
 U. Lund, Sweden

 BASF, Germany
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Perimeter Institute, Canada
 

Medium length stays 
 Forschungszentrum Jülich, Germany

 U. Montpiller, France
 UNESP,, Brazil

 Nijmegen, Netherlands
 Technical University, Munich, germany

 MIT, USA
 National University of Singapore, Singapore

 
These collaborations are presented as indicative because every year new stays of students in research centers and
universities occur as a result of contacts and partnerships of the research centers and of their supervisors.

 

3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como práticas de
relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

 Map-fis é parceiro na rede transnacional IDPASC , nas áreas de Cosmologia, Gravitação,Astrofísica e Física de Partículas. 
 A próprio programa é um exemplo de colaboração inter-universitária, com alto grau de compromisso. 

 A relação com o tecido empresarial, estabelece-se sobretudo pela via das colaborações das Unidades de Investigação que
participam no programa. 

 

3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as well as the relation
with private and public sector

 

Map-fis is a partner in the transnational network IDPASC, in the areas of Cosmology, Gravitation, Astrophysics and Particle
Physics.

 The program itself is an example of inter-university collaboration, with a high degree of commitment.
 The relationship with the business community is established mainly through the collaborations of the Research Units

participating in the program.

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
 

Os alunos do MAP-Fis das áreas de Física de Partículas, Gravitação e Cosmologia participam das atividades do consórcio
IDPASC (http://www.idpasc.lip.pt/) dos quais o MAP-fis é um membro, em conjunto com estudantes de vários programas
doutorais nacionais e internacionais. 

 A UC de Empreendedorismo foi partilhado com o programa doutoral MAP-i.

3.2.3 Intrainstitutional colaborations with other study programmes.
 MAP-fis students in the areas of Particle Physics, Gravitation and Cosmology participate in the activities of the IDPASC

consortium (http://www.idpasc.lip.pt/) of which MAP-fis is a member, together with students form other national and
international doctoral degrees. 

 The entrepreneurship CU has been shared with the MAP-i Doctoral program.

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Bernardo Gonçalves Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Bernardo Gonçalves Almeida

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

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
 Escola de Ciências - Departamento de Física

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Mapa VIII - André Miguel Trindade Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 André Miguel Trindade Pereira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Ariel Ricardo Negrão da Silva Guerreiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ariel Ricardo Negrão da Silva Guerreiro

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Carla Susana Santana Carmelo Rosa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carla Susana Santana Carmelo Rosa

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - João Manuel Borregana Lopes dos Santos
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Manuel Borregana Lopes dos Santos

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - João Pedro Esteves de Araújo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Pedro Esteves de Araújo

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - João Pedro Trancoso Gomes Rosa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Pedro Trancoso Gomes Rosa

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

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
 <sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 25

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

 

Mapa VIII - João Oliveira Ventura

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Oliveira Ventura

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em A1):
 U. Porto
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
 FCUP

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Joaquim Agostinho Gomes Moreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Joaquim Agostinho Gomes Moreira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Orfeu Bertolami

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Orfeu Bertolami

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Paulo Vicente da Silva Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paulo Vicente da Silva Marques

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - António Joaquim Onofre de Abreu Ribeiro Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Joaquim Onofre de Abreu Ribeiro Gonçalves

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - João Pedro Santos Hall Agorreta Alpuim

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Pedro Santos Hall Agorreta Alpuim

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

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
 Escola de Ciências – Departamento de Física

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Luís Silvino Alves Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luís Silvino Alves Marques

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

Mapa VIII - Michael Scott Belsley

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Michael Scott Belsley

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Ricardo Mendes Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ricardo Mendes Ribeiro

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Nuno Filipe da Silva Fernandes de Castro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Nuno Filipe da Silva Fernandes de Castro

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 <sem resposta>

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

 

Mapa VIII - José Manuel Pereira Carmelo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Manuel Pereira Carmelo
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em A1):
 Universidade do Minho

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Manuel Pedro Fernandes Graça

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Manuel Pedro Fernandes Graça

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

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
 <sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Maria Rute de Amorim e Sá Ferreira André

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Rute de Amorim e Sá Ferreira André

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - António Luís Campos de Sousa Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Luís Campos de Sousa Ferreira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Vítor Brás de Sequeira Amaral

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vítor Brás de Sequeira Amaral

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Luís António Ferreira Martins Dias Carlos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luís António Ferreira Martins Dias Carlos

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Carlos Alberto Ruivo Herdeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos Alberto Ruivo Herdeiro

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Helder Manuel Paiva Rebelo Cerejo Crespo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Helder Manuel Paiva Rebelo Cerejo Crespo

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Orlando José dos Reis Frazão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Orlando José dos Reis Frazão

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 50

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

 

Mapa VIII - Mário Fernando dos Santos Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Mário Fernando dos Santos Ferreira

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Ricardo Assis Guimarães Dias

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ricardo Assis Guimarães Dias

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Miguel Sousa da Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Miguel Sousa da Costa

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Manuel Joaquim Bastos Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Manuel Joaquim Bastos Marques

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Alexander Goltsev

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Alexander Goltsev

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Silvina Maria Vagos Santana

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Silvina Maria Vagos Santana

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

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
 Instituto de Engenharia Electrónica e Informática de Aveiro (Membro Integrado)

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - José Filipe Vilela Vaz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Filipe Vilela Vaz

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

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
 Centro de Física da Universidade do Minho

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Yuliy Bludov

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Yuliy Bludov

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

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
 Escola de Ciências
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4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 <sem resposta>

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

 

Mapa VIII - André Ribeiro da Silva de Almeida Marçal

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 André Ribeiro da Silva de Almeida Marçal

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Dimitrios Zoakos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Dimitrios Zoakos

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 10

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

 

Mapa VIII - João Paulo Trigueiros da Silva Cunha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Paulo Trigueiros da Silva Cunha

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Mapa VIII - João Manuel Viana Parente Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Manuel Viana Parente Lopes

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 31

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

 

Mapa VIII - Ana Paula de Frias Viegas Proença Rocha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Paula de Frias Viegas Proença Rocha

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Joel Nuno Pinto Borges

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Joel Nuno Pinto Borges

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

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
 Centro de Física da Escola de Ciências da Universidade do Minho

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 <sem resposta>

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

 

Mapa VIII - Nikolai Andreevitch Sobolev
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Nikolai Andreevitch Sobolev

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Luís Manuel Fernandes Rebouta

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luís Manuel Fernandes Rebouta

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

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
 Escola de Ciências – Departamento de Física

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Filipe Artur Pacheco Neves Carteado Mena

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

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Joaquim Fernando Monteiro de Carvalho Pratas Leitão

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Joaquim Fernando Monteiro de Carvalho Pratas Leitão

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente mencionada em A1):
 Universidade de Aveiro
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
 Departamento de Física

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Jorge Tiago Almeida Páramos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Jorge Tiago Almeida Páramos

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Andrei Leonidovitch Kholkine

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Andrei Leonidovitch Kholkine

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

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

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

Mapa VIII - Victor Manuel Ferreira Moutinho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Victor Manuel Ferreira Moutinho

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

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
 <sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
 Professor Auxiliar ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
 100

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

 

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name Grau /
Degree Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Bernardo Gonçalves Almeida Doutor Física 100 Ficha submetida

André Miguel Trindade Pereira Doutor Fisica 100 Ficha submetida

Ariel Ricardo Negrão da Silva Guerreiro Doutor Engenharia Física 100 Ficha submetida

Carla Susana Santana Carmelo Rosa Doutor Física 100 Ficha submetida

João Manuel Borregana Lopes dos Santos Doutor Física 100 Ficha submetida

João Pedro Esteves de Araújo Doutor Fisica 100 Ficha submetida

João Pedro Trancoso Gomes Rosa Doutor Física Teórica 25 Ficha submetida

João Oliveira Ventura Doutor Física 100 Ficha submetida

Joaquim Agostinho Gomes Moreira Doutor Física 100 Ficha submetida

Orfeu Bertolami Doutor Física Teórica 100 Ficha submetida

Paulo Vicente da Silva Marques Doutor Física 100 Ficha submetida

António Joaquim Onofre de Abreu Ribeiro
Gonçalves Doutor Física Experimental de Partículas 100 Ficha submetida

João Pedro Santos Hall Agorreta Alpuim Doutor Engenharia de Materiais 100 Ficha submetida

Luís Silvino Alves Marques Doutor Física 100 Ficha submetida

Michael Scott Belsley Doutor Física 100 Ficha submetida

Ricardo Mendes Ribeiro Doutor Ciências 100 Ficha submetida

Nuno Filipe da Silva Fernandes de Castro Doutor Física Ficha submetida

José Manuel Pereira Carmelo Doutor Física 100 Ficha submetida

Manuel Pedro Fernandes Graça Doutor Física 100 Ficha submetida

Maria Rute de Amorim e Sá Ferreira
André Doutor Física 100 Ficha submetida

António Luís Campos de Sousa Ferreira Doutor Física 100 Ficha submetida

Vítor Brás de Sequeira Amaral Doutor Física 100 Ficha submetida

Luís António Ferreira Martins Dias Carlos Doutor Física 100 Ficha submetida

Carlos Alberto Ruivo Herdeiro Doutor Física 100 Ficha submetida

Helder Manuel Paiva Rebelo Cerejo
Crespo Doutor Física 100 Ficha submetida

Orlando José dos Reis Frazão Doutor Física 50 Ficha submetida

Mário Fernando dos Santos Ferreira Doutor Física 100 Ficha submetida

Ricardo Assis Guimarães Dias Doutor Física 100 Ficha submetida

Miguel Sousa da Costa Doutor Física Teórica 100 Ficha submetida

Manuel Joaquim Bastos Marques Doutor Física 100 Ficha submetida

Alexander Goltsev Doutor Fisica 100 Ficha submetida

Silvina Maria Vagos Santana Doutor Gestão Industrial 100 Ficha submetida

José Filipe Vilela Vaz Doutor Física 100 Ficha submetida

Yuliy Bludov Doutor Physics and Mathematics Ficha submetida

André Ribeiro da Silva de Almeida Marçal Doutor Deteção Remota e Processamento de
Imagem 100 Ficha submetida

Dimitrios Zoakos Doutor Fisica 10 Ficha submetida

João Paulo Trigueiros da Silva Cunha Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

João Manuel Viana Parente Lopes Doutor Física 31 Ficha submetida

Ana Paula de Frias Viegas Proença Rocha Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha submetida

Joel Nuno Pinto Borges Doutor Doutoramento em Ciências,
Especialidade em Física Ficha submetida

Nikolai Andreevitch Sobolev Doutor Física da Matéria Condensada 100 Ficha submetida

Luís Manuel Fernandes Rebouta Doutor Física 100 Ficha submetida

Filipe Artur Pacheco Neves Carteado
Mena Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Joaquim Fernando Monteiro de Carvalho
Pratas Leitão Doutor Física 100 Ficha submetida

Jorge Tiago Almeida Páramos Doutor Física 100 Ficha submetida

Andrei Leonidovitch Kholkine Doutor Fisica 100 Ficha submetida

Victor Manuel Ferreira Moutinho Doutor Economia 100 Ficha submetida

   4116  
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<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº / No. Percentagem* / Percentage*

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 40 97,18

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 41.16 100

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff ETI /
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE): 41.16 100

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de
estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional experience and competence, in the main areas of the
study programme (FTE):

0 0

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Full
time teaching staff with a link to the institution for a period over three years: 40 97,18

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff
registered in a doctoral programme for more than one year (FTE): 0 0

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente atualização
 A atualização da equipa docente decorre em grande parte da sua produção científica regular, de nível

 internacional e nacional. A coordenação de projetos de investigação, publicação de artigos científicos em revistas de
reconhecida qualidade e a participação em conferências internacionais da especialidade garantem uma equipa docente
atualizada que mantendo-se assim na vanguarda das diferentes áreas de investigação. A totalidade dos docentes afectos ao
CE pertence a centros I&D avaliados com Muito Bom e Excelente.

 A avaliação formal do pessoal docente é realizada com base nos Regulamento de Avaliação do Desempenho do
 Pessoal Docente; na U Porto e publicado no DR, Despacho n.º 5880/2017 – Diário da República n.º 127/2017, Série II de 2017-

07-04; Na U. Aveiro , Diário da República. 2ª série - Nº 90 - 10 de maio de 2013; Na U . Minho Diário da República, 2.ª série —
N.º 117 — 18 de Junho de 2010. 

 

4.1.4. Assessment of teaching staff performance and measures for its permanent updating
 The updating of teaching staff is largely achieved by the regular scientific production at 

 international and national level: the coordination of research projects, publication of scientific articles in journals of
recognized quality and participation in international conferences guarantee an up to date teaching and research team thus
keeping it at the forefront of the different research areas . All of the teachers assigned to the belong to R & D centers
evaluated with Very Good and Excellent (reclassified centers in last FCT evaluation still awaiting appeal results) 

 A formal evaluation of teaching staff is carried out based on the Performance Assessment Regulations of 
 Teaching staff ;in U Porto e publshed in DR, Despacho n.º 5880/2017 – Diário da República n.º 127/2017, Série II de 2017-07-

04; In U. Aveiro , Diário da República. 2ª série - Nº 90 - 10 de maio de 2013; In U . Minho Diário da República, 2.ª série — N.º
117 — 18 de Junho de 2010.
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4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
 https://drive.google.com/open?id=1H6Orh6yuwdeIEomkki4X8zQLl7EUoEc4

 

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
As Universidades de Aveiro, Minho e Porto possuem um quadro de funcionários não docentes afetos a serviço comuns que
incluem Bibliotecas e Centros de Informática ; serviços de comunicações além dos Serviços Académicos e Administrativos.
Nos Departamentos de Física da U. Minho, U. de Aveiro e de Física e Astronomia da U. Porto existem 35 colaboradores não
docentes equivalentes em regime de tempo integral, mas nenhum está exclusivamente afecto ao grau de doutoramento
MAP-fis. De salientar a existência de 9 colaboradores afectos a oficinas de Mecânica e Electrónica de grande importância
para a investigação desenvolvida no Programa Doutoral.

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The Universities of Aveiro, Minho and Porto have non-academic staff assigned to common services that include libraries and
Informatics Services, in addition to the Academic and Administrative Services. In the Departments of Physics, of U Minho , of
U. of Aveiro and of Physics and Astronomy of the University of Porto there are 35 full time equivalent non-academic
employees, but none are exclusively to assigned the degree of PhD MAP- fis. It is worth mentioning existence of 9 employees
assigned to the Mechanics and Electronics workshops of great importance research developed in the Doctoral Program.

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Dos colaboradores dos departamentos 

 
11 são Técnicos Superiores (Licenciados)

 20 são assistentes técnicos
 4 assistentes Operacionais

 

4.2.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Of the non academic staff working in the three departments

 
11 are Graduate Technicians ( Licenciatura )

 20 are technical assistants
 4 are operational assistants

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
Todos os colaboradores não docentes estão sujeitos à Avaliação de Trabalhadores da Função Pública (SIADAP; Lei 67-B de
2007) com exceção de um Assistente Técnico Contratado em funções privadas e avaliado pelas regras do regulamento 

 "Avaliação de Desempenho de Trabalhadores não Docentes com Contratos de Direito Privado" aprovado pelo Conselho de
gestão da U. Porto em 16.09.2010.

4.2.3. Procedures for assessing the non-academic staff performance. 
All employees are subject assessment of workers in Public Service, SIADAP , regulated by Law 67 -B of 2007 ) except for a
Technical Assistant Hired in private functions and evaluated by the rules of the Regulation

 " Performance Evaluation of non Teaching staff with Contracts under Private Labor Law" approved by the U. Porto Conselho
de gestão on 16.09.2010 .

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
A Universidade do Porto oferece um Plano de Formação de Recursos Humanos da U.Porto para 2017/18 (URL:
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1032096) que integra a oferta de ações de formação dirigidas
aos trabalhadores. 
A Universidade do Minho dispõe de um Plano Anual de Formação dos seus funcionários não docentes, sendo
disponibilizadas anualmente ações de formação dos colaboradores em diferentes áreas, direcionadas para as necessidades
identificadas (URL: http://www.tecminho.uminho.pt/cm_index.php?plan=1&zid=155). 

 A Universidade de Aveiro oferece acções de formação dirigidas aos trabalhadores em função das necessidades detectadas,
que inclui desde formação em legislação até Informática, autoconhecimento para mudança positiva, análise qualitativa com
Apoio do NVivo e WebQDA, oficina de fotografias, etc.(URL: http://www.unave.pt/) 

 A oferta combinada das três universidade é de várias centenas de acções em 2017-18.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non-academic staff. 
The University of Porto offers a Training Plan for Human Resources for 2015/16 (URL:
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1032096), offering training addressed to its collaborators , rThe
University of Minho has a training Annual Plan of the non-teaching staff, providing training activities for employees in
different areas, directed to the identified needs (URL: http://www.tecminho.uminho.pt/cm_index.php?plan=1&zid=155).

 The University of Aveiro offers training sessions to employees on the basis of needs, ranging from training in legislation, to
Informatics, self-knowledge for positive change, qualitative analysis with support of NVivo and WebQDA, photography
workshop, etc.(URL: http://www.unave.pt/) 

 The combined offer of the three universities reaches several hundred training courses in 2017-18.
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5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 79

Feminino / Female 21

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 3

24-27 anos / 24-27 years 46

28 e mais anos / 28 years and more 39

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year (current
academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 19

2º ano curricular 17

3º ano curricular 34

 70

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study 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 30 30 30

N.º candidatos 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase candidates 29 41 34

Nota mínima do último colocado na 1ª fase / Minimum entrance mark of last
accepted candidate in 1st fase 0 0 0

N.º matriculados 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase enrolments 14 22 21

N.º total matriculados / Total no. enrolled students 14 22 21

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para
discriminação de informação por ramos)

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de informação
por ramos) 

O Programa doutoral MAP-fis não tem ramos formais, nem especialidades fixas. Todos os doutoramentos são na área
científica de Física. Os temas de tese dos estudantes distribuem-se pelas seguintes áreas de investigação. 

 
Matéria Condensada e Materiais: 34

 Física Teórica e de partículas 
 Altas energias, Cosmologia e Gravitação: 16

 Óptica, Optoelectrónica, Lasers e sensores: 12
 Ciências do Espaço e Astronomia: 2

 Clima: 2
 Biofísica: 3
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5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the students’ distribution by the branches) 
Map-fis has no formal division in branches or specialties.All PhDs are in Physics. Thesis topics are divided currently among
the following broad fields of research. 

 Condensed Matter and Materials: 34
 Theoretical Physics and Particle Physics,

 High Energies, Cosmology, Gravitation 16
 Optics Optoelectronics, Lasers and Sensores 12

 Space Science and Astronomy 2
 Physics of Climate 2

 Biophysics 3
 

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos estudantes. 
O trajecto acadêmico do MAP-fis é relativamente simples; não há outras opções que não sejam a escolha dos módulos de
Tópicos de Física Avançada I, que suscita poucos problemas, já que a maioria dos estudantes geralmente está ciente dos
campos em que querem trabalhar e a estrutura em módulos permite que eles sigam os seus interesses. A estrutura em
módulos também permite módulos tutoriais personalizados. O contato com vários membros da equipa também facilita a
escolha de potenciais supervisores, embora a maioria dos alunos já tenha escolhas bem definidas quando entram no MAP-
fis. A gestão do trajecto e das atividades dos alunos na tese é feita principalmente em cooperação com a equipa de
supervisão. As Universidades possuem gabinetes centrais de apoio e aconselhamento para estudantes, incluindo
estudantes com incapacidades temporárias ou permanentes estudantes com como o Gabinete de apoio ao Estudante na
FCUP (U. Porto), o o Gabinete Pedagógico (U Aveiro), e os serviços de Ação Social.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
MAP-fis academic path is relatively uncomplicated; there are no options other than the choice of modules of Advanced
Physics Topics I which raises few issues since most students are usually well aware of the fields they want to work on and
the modular structure allows them to pursue their interests. The modular structure also allows tailor made tutorial modules.
The contact with several different staff members also facilitates consideration of potential supervisors, even though most
students already have well defined choices when they enter MAP-fis. The management of student's path and activities in the
thesis is mostly done in cooperation with the supervising team. The Universities have central support and counseling offices
for students, including students with temporary or permanent disabilities, such as the Office of Student Support at FCUP (U.
Porto), the Pedagogical Office (U Aveiro), and Social Action services.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
Mesmo que os supervisores só sejam nomeados na inscrição em tese (após os Tópicos de Física Avançada I e Ensaio), os
alunos do MAP-FIS estão desde o início informalmente integrados em centros de investigação e participam de suas
atividades dando seminários e participando de reuniões de grupos de investigação . Os alunos do MAP-Fis também são
participantes muito activos nas atividades dos departamentos, como dias abertos, Feira U. Porto, etc. . Por exemplo, os
palestrantes e monitores da Escola de Verão de Física na U. Porto são, quase exclusivamente, estudantes MAP-FIS.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
Even though supervisors are only nominated at registration for thesis (after Advanced Physics Topics I and Essay) MAP-fis
students are from the beginning informally integrated into research centers, and participate in their activities attending (and
giving) seminars and participating in research group meetings. MAP-fis students are also very important participants in the
departments activities such as open days, Feira U. Porto, etc. For example, lecturers and monitors of Escola de Verão de
Física in U. Porto are, almost exclusively MAP-fis students.

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
O Gabinete de Apoio ao Estudante e o Gabinete de Relações Externas (U Porto) o Gabinete de Estágios e Saídas
Profissionais (GESP, U Aveiro) aconselham sobre financiamento e saídas profissionais, promovem a imagem das
Universidades entre os empregadores, fazem a gestão de bancos de emprego, recolhem e divulgam informações sobre
oportunidades de emprego e organiza eventos para estabelecer contato com os empregadores. As oportunidades de
emprego para alunos do MAP-FIS, muitas vezes ocorrem como resultado das colaborações científicas dos Centros de
Investigação.

 O GESP gere um portal de ofertas e curricula (PORTA).

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
The Office of Student Support and the Office of External Relations (U Porto) and the Office of Internships and Professional
Opportunities, (GESP, U Aveiro) advise on financing and professional opportunities, promote the image of universities
among employers, manage databases of employment information, collect and disseminate information on job opportunities,
and organize events to establish contact with employers. Employment opportunities for MAP-FIS students often occur as a
result of the scientific collaborations of the Research Centers.

 GESP manages a portal of jobs and internships opportunities and curricula (PORTA).

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo ensino/aprendizagem. 
Os inquéritos institucionais de satisfação são inadequados para o terceiro ciclo. A Comissão Científica do MAP-Fis
organizou inquéritos anónimos aos alunos sobre Tópicos de Física Avançada I e Empreendedorismo e discutiu os
resultados desses inquéritos. Os resultados do Empreendedorismo (uma UC cuja exigência em tempo dedicado levantou
resistências entre os estudantes) são transmitidos aos professores deste assunto e são levados em consideração no
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planeamento das atividades do curso. O inquérito de Tópicos de Física Avançada I, revelou um elevado grau de satisfação
com o conteúdo e a utilidade dos módulos, e (justas) críticas sobre logística e organização.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
Institutional students surveys are inadequate for third Cycle. MAP-fis Scientific Committee has organized anonymous
surveys of student opinion on Advanced Physics Topics I and Entrepreneurship and discussed the results of these surveys.
The survey results of Entrepreneurship (a UC with time requirements that raised some resistance among students) are
passed on to the teachers of this subject and are taken into account in planning the course activities. The survey of
Advanced Physics Topics I revealed a high degree of satisfaction with content and utility of modules, but (just) criticisms on
logistics and organization.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
A mobilidade dos estudantes é promovida principalmente através das colaborações científicas e contatos dos Centros de
Investigação. Na matrícula, os alunos podem solicitar o reconhecimento de créditos de colaborações prévias ou formas
alternativas de satisfazer os requisitos dos Tópicos de Física Avançada. Os cursos de nível doutoral realizados no exterior
podem ser considerados como substituição dos requisitos de Tópicos de Física Avançada I, após aprovação pela Comissão
Científica.

 

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
Mobility of students is promoted mostly via the scientific collaborations and contacts of the Research Centers. On
registration students are able to apply for credit recognition of previous training, or alternative ways to satisfy the
requirements of Advanced Physics Topics I. PhD level courses taken abroad can be taken as a replacement of he
requirements of Advanced Physics Topics I, upon approval by the Scientific Committee.

6. Processos

6.1. Objetivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos

6.1.1. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, operacionalização
dos objetivos e medição do seu grau de cumprimento. 

Os três departamentos de física do MAP partilham uma forte convicção de que a Física pode fornecer contribuições
significativas para resolver muitos dos desafios científicos e tecnológicos altamente complexos que surgem no mundo de
hoje. Esses desafios incluem problemas fundamentais da Física, bem como a aplicação de uma visão física para o
desenvolvimento de novas tecnologias. A sua resolução exige profissionais com sólidos conhecimentos nos fundamentos e
metodologias da física pura e aplicada, capazes de investigação científica independente e inovadora.

 O objetivo do MAP-fis é capacitar jovens para que tenham conhecimento, capacidades e habilidades para contribuir para o
avanço do conhecimento no campo da Física e / ou contribuir para a evolução da tecnologia para ampliar o seu espectro,
tanto em ambientes acadêmicos como industriais/empresariais.

 Os resultados são avaliados pelas publicações, comunicações de conferência e / ou patentes decorrentes de projetos de
doutoramento, bem como as teses correspondentes.

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

The three MAP Physics Departments share a strong belief that Physics can provide significant contributions towards solving
many of the highly complex scientific and technological challenges that arise in today's world. These challenges include
both fundamental Physics problems as well as the application of physical insight to develop new technologies. Their
resolution demands professionals with a solid background in the foundations and methodologies of pure and applied
physics, capable of independent and innovative scientific research.

 The aim of MAP-fis is to train young people who have the knowledge, skills and abilities to contribute to advancing
knowledge in the field of Physics and/or contribute to the evolution of technology to broadening its spectrum, in both
academic and industrial environments.

 The outcomes are measured by the publications, conference communications, and/or patents arising from PhD projects and
the corresponding thesis.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de trabalho. 
A Comissão Científica reúne normalmente quatro vezes por ano e todos os seus membros podem fazer sugestões para
mudanças. Mas a Comissão considera que no ciclo de quatro anos iniciado pela candidatura ao financiamento pela FCT o
programa deve manter, na sua essência, a estrutura existente na altura e comunicada na candidatura. 

 

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
Scientific Council normally meets four times a year and all its members can make suggestions for changes . But the Council
considers that in the cycle of four years of financing by FCT should keep in essence unchanged the structure existent at the
time of the application.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares
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Mapa X - Tópicos Avançados de Física I/Advanced Physics Topics I

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Tópicos Avançados de Física I/Advanced Physics Topics I

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Armando Neves

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Antonio Onofre, (UM) 18h

 Nuno Castro, (UM/UP) 18h
 Jose Carmelo (UM) 18h

 Orfeu Bertolami, (UM) 18h
 Mario Ferreira (UA) 18h

 Yuli Bludov (UM) 18h
 J E Araújo, (UP) 9h

 Vitor Amaral (UP) 9h
 Paulo Marques (UP) 9h

 João Oliveira Ventura(UP) 9h
 Joaquim Agostinho Moreira, (UP) 18h

 Pedro Alpuim (UM) 18h
 Antonio Luis Ferreira (UA) 9h

 João Viana (UP) 9h
 Luis Carlos (UA) 6h
 Rute André (UA) 6h 
 N. Sobolev, (UA) 6h 
 Andrei Kholkine (UA) 6h

 Carlos Herdeiro, (UA) 18h
 Dimitri Zoakos (UP) 18h

 Orlando Frazão (UP) 9h
 Manuel J. Marques (UP) 9h

 Ana Paula Rocha (UP) 9h
 André Marçal (UP) 9h

 Carla Carmelo Rosa (UP) 9h
 J. Agostinho Moreira, (UP) 9h

 André Miguel Trindade Pereira (UP) 18h 
 João Lopes dos Santos (UP) 18h

 Nuno Castro (UM) 18h
 Jorge Páramos 18h

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta unidade curricular consiste numa série de módulos avançados, ajustados à população de estudantes em cada ano. O

objetivo comum a todos os módulos é facilitar o conhecimento das técnicas e métodos, teóricos e experimentais,
necessários para realizar investigação original nos diferentes campos de interesse dos estudantes.

 Os objetivos de alguns módulos: 

a) Conhecimento dos processos de análise e modelação de dados experimentais em Física de partículas; familiarização com
principais ferramentas informáticas de análise; 

 b) Conhecimento das técnicas de caracterização e preparação de materiais avançados;
 c) Conhecimento de procedimentos de segurança e boa utilização de sala limpa. Experiência de fabricação.

 d) Prática de métodos computacionais de simulação em Física Estatística e Física Médica;
 e) Familiarização de tratamento de Buracos Negros em Gravitação Relativista;

 f) Familiarização com a problemática da matéria e energia escura e implicações para a teoria da gravitação;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The curricular unit consists of a series of advanced modules, adjusted to the student population each year. The common

goal of all modules is to facilitate the knowledge of the techniques and methods, theoretical and experimental, needed to
carry out original research in different fields of interest of the students.

 The objectives of some of the modules:
 

a) Knowledge of methods of analysis and modeling of experimental data in particle physics; familiarization with main
computer analysis tools;

 b) Knowledge of the techniques of characterization and preparation of advanced materials;
 c) knowledge of safety procedures and proper use of clean room. Manufacturing experience.

 d) Practice of computer simulation methods in statistical physics and medical physics;
 e) Familiarization of treatment of Black Holes in Relativistic Gravity;

 f) Familiarization with the problem of matter and dark energy and its implications for the theory of gravity;

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1. Física Experimental de Partículas e Astropartículas

 2. Análise de Dados em Física de Partículas
 3. Efeitos de correlações em materiais de baixa dimensão

 4. Energia escura, matéria escura e gravidade
 5. Lasers, óptica e fotônica
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7. Plasmónica no grafeno
 8.Clean Room e Micro-fabricação

 9. Nanomagnetismo
 10. Teoria de grupo e aplicações para CMP

 11.Física de materiais e dispositivos eletrônicos
 12. Físíca. computacional

 13. Técnicas espectroscópicas para a caracterização
 14. Técnicas de Microscopia de Varrimento e Eletrônica

 15. Buracos negros
 16. Introdução à dualidade de Gauge/ gravidade

 17. Introdução à nano-óptica
 18. Análise biomédica de sinal e imagem , 

 19. Biofotónica : detecção e imagem 
 20. Nanomedicina: ciência e aplicações

 21. Problemas na teoria de muitos corpos
 22. Métodos estatísticos em física de alta energia

 23. Tópicos de Relatividade Geral e Cosmologia

6.2.1.5. Syllabus:
 1. Experimental Particle and Astroparticle Physics

 2. Data Analysis in Particle Physics 
 3.Correlations Effects in Low-Dimensional Materials and Systems

 4. Dark Energy, Dark Matter & Gravity
 5. Lasers, optics and photonics

 7. Graphene plasmonics 
 8.Clean Room and Micro-fabrication

 9. Nanomagnetism
 10. Group Theory and applications to CMP

 11.The Physics of Electronic Materials and Devices
 12. Computational Physics

 13. Spectroscopic techniques for the characterization of materials
 14. Scanning Microscopy Techniques and Electronic Microscopy 
 15. Black Holes

 16. Introduction to gauge/gravity duality
 17. Introduction to nano-optics

 18. Biomedical Signal and Image Analysis 
 19. Biophotonics: sensing and imaging

 20. Nanomedicine: Science and Applications
 21. Problems in Many-Body theory

 22. Statistical Methods in High Energy Physics
 23. Topics in General Relativity and Cosmology 

 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Dada a variedade de formação dos candidatos ao MAP-fis, a estrutura modular é a que permite ajustar os conteúdos ás

necessidades de formação avançada dos estudantes. Os docentes das unidades são frequentemente orientadores de tese e
conhecem bem as necessidades de formação e as difculdades que os estudantes irão enfrentar durante o seu trabalho de
tese. Assim os conteúdos programáticos, que não são fixos, ajustam-se à experiência de investigação dos docentes, e
permitem deste modo atingir o principal objetivo desta unidade, que é facilitar a transição de um modo de aprendizagem
baseado em conhecimentos gerados por outros , para um modo de produção de conhecimento através da investigação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 Given the variety of background of candidates for the MAP- fis, the modular structure is the one that allows you to adjust the

contents to the needs of advanced students. Teachers of the units are often thesis supervisors and know well enough the
needs and difficulties that students will face during their thesis work. So the syllabus, which is not fixed, reflects the
teachers' research experience, and allows thereby to achieve the main objective of this unit, which is to facilitate the
transition from a learning mode based on knowledge generated by others, to a mode of production of knowledge through
research.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Os módulos podem consistir: 

 - Aulas teóricas e sessões de discussão
 ou

 - Tarefas de leitura e sessões de discussão, no caso de terem o caracter tutorial
 - Sessões de laboratório prático como no módulo de sala limpa.

 
A avaliação toma formas diferentes em cada módulo: 

 - examel escrito em sessão presencial
 -Problemas e exercícios resolvidos não presencalmente; 

 - Relatório escrito com apresentação e defesa oral; 
 - Relatório escrito; 

 

O júri de avaliação de cada módulo inclui os professores da unidade e até dois outros dois professores ou investigadores ,
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Este painel geralmente atinge uma decisão de consenso sobre o nota de cada estudantes no módulo. A nota final nesta
unidade curricular é a média das três melhores notas dos módulos. O conselho científico emitiu um documento público com
diretivas que sugerem uma intrepretação da escala de classificações em termos de comptências e objetivos atingidos pelos
estudantes.

 .

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 The modules may consist of: 

 - Lectures and discussion sessions; 
 - Reading assignments and discussion sessions if they are organized as tutorial courses

 - Practical laboratory sessions as in the clean Room module.
 

Evaluation takes different forms in the various modules:
 - Written paper in exam session

 - Homework problems and exercises
 - Written report and oral defense

 - Written report
 

Evaluating jury includes the unit's teacher and two other teacher's or researchers, This panel usually reaches a consensus
decision on the grade of each module. The final grade in this curricular unit is the average of the three best module grades.
The scientific council issued a public document with guidelines that suggest an interpretation of the grading scale in terms
of skills and objectives achieved by the students.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 As metodologias apresentadas reforçam a autonomia e iniciativa dos estudantes. Nos módulos em que a aquisição de uma

base de conhecimentos gerais é importante o exame escrito requer um trabalho de compreensão e assimilação de conceitos
fundamentais para a área de investigação do estudantes. Os módulos tutoriais, por outro lado, permitem aprofundar
conhecimentos mais especializados, num ritmo e profundidade controlado pelo próprio estudante. Com a combinação
destes métodos, reforçam-se conhecimentos importantes para o futuro trabalho de tese e promove-se a capacidade de
estudo autónomo,

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 The methodologies presented reinforce the autonomy and initiative of students. The modules in which the acquisition of a

general knowledge base is important, the written exam insures comprehension and assimilation of fundamental concepts to
students research area . The tutorials modules , on the other hand , foster a more specialized expertise at a pace and depth
controlled by the student . With the combination of these methods , we reinforce important knowledge for the future thesis
work and promote the self-study capacity,

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 The bilbliography is specific to each module and almost always includes literature papers. Examples 

 
Dynamics of dark energy 

 E. Copeland, M. Sami, S. Tsujikawa. Mar 2006 - 84 pages 
 Int.J.Mod.Phys. D15 (2006) 1753-1936 

 
Peres, N. M. R., Colloquium : The transport properties of graphene: An introduction

 Rev. Mod. Phys., American Physical Society, 2010, 82, 2673-2700.
 

J. L. Ribeiro and L. G. Vieira. Phys. Rev. B 82, 064410 (2010)

Mapa X - Ensaio

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Ensaio

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Armando Neves (0h)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 A Goltsev

 Antonio Onofre
 Carlos Herdeiro
 Filipe Vaz

 Helder Crespo
 João Lopes dos Santos

 João Oliveira Ventura
 João Pedro Alpuim

 João Rosa
 Joaquim Leitão

 Joel Borges
 Jorge Páramos 

Miguel Sousa Costa
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Nuno Castro (2x)
 Orlando Frazão

 Paulo Marques (2x)
 Pedro Alpuim

 Para cada ensaio cada docente tem 20 horas de contacto (OT). 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 O ensaio, sob supervisão de um tutor, consiste na elaboração de um projeto de tese. Os estudantes escolhem a partir de

uma lista proposta (para que podem contribuir ) um tema de tese, e em consulta com os proponentes e seus tutores, fazem
uma revisão do estado da arte, identificam problemas e iniciam o estudo de técnicas a serem utilizadas na tese

 Os objectivos são :
 a) Desenvolver competências de investigação, tais como pesquisa bibliográfica , conhecimento do estado da arte do

 tema proposto e a avaliação crítica dos resultados existentes. 
 problemas ;

 b ) promover a competência para escrever um estado da arte conciso, apresentá-lo e defendê-lo oralmente, quando
questionado por um painel de especialistas.

 c) promover competência de trabalho em colaboração através de interação com supervisor;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The essay, under supervision of a tutor, consists in the elaboration of a thesis project. Students choose from a proposed list

( to which they can contribute) thesis themes, and in consultation with the proponents and their tutors elaborate a state-of-
the-art reviews, identify problems to be addressed, initiate study of techniques to be used in the thesis

 The essay aims are: 
 a) to develop research skills, such as literature search, knowledge of the state of the art of the

 proposed topic, critical assessment of existing results, and identification of outstanding
 problems;

 b) to foster the skills to write a concise and critical state-of .the art review, and present and defend it orally when questioned
by a panel of experts 

 c) To promote collaboration skills, through the interaction with supervisor,

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Pesquisa bibliográfica sobre tema proposto

 Avaliação critica dos resultados da literatura
 Identificação de questões em aberto

 Reconhecimento de técnicas e métodos de abordagem aos problemas identificados.

6.2.1.5. Syllabus:
 Literature research on proposed theme

 Critical evaluation of literature results
 Identification of open issues identification

 Contact with techniques and methods of approach to the problems identified .

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Esta unidade curricular toma a forma de formação em contexto de trabalho. Os estudantes são levados a fazer a tarefa que

se pretende que aprendam a fazer, sob a supervisão de um tutor. A interação personalizada com o tutor providencia o
"feedback" necessário à evolução do estudante. A avaliação em sessão pública de apresentação do Ensaio, perante um
painel de Júris, que avalia o trabalho escrito e a apresentação, com comentários posteriormente transmitidos ao estudante,
é um contributo adicional para o desenvolvimento das competências que são necessárias para realizar o ensaio e que serão
igualmente úteis no desenvolvimento da tese.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 This course takes the form of training in the workplace . Students are led to do the task they are intended to learn how to do,

under the supervision of a tutor. The personalized interaction with the tutor provides the " feedback " necessary to the
evolution of student. Assessment in a public presentation of the trial, before a Jury Panel , which evaluates the written work
and presentation , with comments subsequently transmitted to the student, is an additional contribution to the development
of skills that are needed to perform this task and which will also be useful in the development of the thesis.

 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Discussão e interação personalizada com o tutor ; Auto estudo;

 Avaliação por relatório escrito e apresentação em sessão pública , perante um painel que classifica o relatório escrito , a
apresentação e o período de discussão ( pergunta e resposta ).

 O painel dispõe de um documento publico de apresentação dos objetivos do ensaio e de uma grelha de avaliação, também
pública, que estabelece os seguintes items

 
Qualidade Formal do relatório [0-5]

 Revisão do Estado da Arte [0-5]
 Plano de Pesquisa[0-5]

 Apresentação [0-5]

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 Personalized interaction discussion with tutor; Self-study; 

 Evaluation by written report and presentation in a public session, before a jury panel which grades the written report, the
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presentation and the discussion (question and answer) period. 
 The panel has a public document that presents the objectives of the essay and an evaluation grid , also public, establishing

the following items:
 

Formal quality of the report [0-5]
 State of the art review [0-5]

 Research Plan [0-5]
 Presentation [0-5]

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Esta metodologia tutor /estudante reflete o modo de interação personalizado que é universalmente usado no

desenvolvimento de teses de doutoramento. Nesta unidade curricular, os estudantes desenvolvem, através da pratica
concreta, as competências que serão usadas amplamente no seu trabalho de investigação, já que a unidade de ensaio
reproduz um ambiente de interação, quer com o tutor, quer com a investigação, idêntico ao que o estudante irá encontrar na
tese.

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

This methodology tutor / student reflects the personalized interaction that is universally used in the development of doctoral
theses . In this curricular unit , students develop, through concrete practice , skills that will be used widely in the research
work, since this Essay unit reproduces an interactive environment, both with the tutor and with research, identical to the one
the student will find in the thesis .

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 A bibliografia é personalizada e sugerida com cada proposta de ensaio.

Mapa X - Tópicos Avançados de Física II

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Tópicos Avançados de Física II

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 João Manuel Borregana Lopes dos Santos (0h)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Todos os orientadores de teses do MAP-fis

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Na candidatura ao financiamento da FCT assumiu-se uma alteração no modo de avaliação desta unidade, que inicialmente

ser realizava por frequência de uma escola, workshop ou estágio, permitindo a sua avaliação antes da submissão da tese
através de um relatório de actividades levadas a cabo, como comunicações, orais ou posters, participação em escolas ou
workshops , estágios, publicações, seminários dados, etc. Nesse sentido os objectivos da UC foram: 

 
a) promover através da práctica as competências de comunicação de resultados científicos no contexto de conferências,
workshops, escolas, seminários e atividades de publicação. 

 b) Promover através da práticas as competências inter-pessoais de inserção na comunidade científica. 
 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 In our application to FCT we assumed a change in the way of evaluating this unit, which initially was carried out by attending

of a school, workshop or internship, by allowing its evaluation before submission of the thesis through a report of activities
carried out, such as communications, oral or posters, participation in schools or workshops, internships, publications,
seminars, etc. In this sense the objectives of the UC of Advanced Physics Topics II (TAF II) are: 

a) promote through practice the communication skills of scientific results in the context of conferences, workshops ,
schools, seminars and publishing activities .

 b ) Promote through practice the inter- personal skills required for insertion in the scientific community .

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Participação em escolas, workshops, conferências; 

 Realização de comunicações orais e em poster; 
 realização de seminários;

 Frequência de seminários
 Publicações em artigos regulares e em Atas; 

 participação em todas as atividades que envolvam comunicação de ciência.

6.2.1.5. Syllabus:
 

Participation in schools, workshops , conferences;
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Making oral communication and poster;
 Giving seminars and talks;

 Attendance of seminars
 Publications in regular articles and proceedings ;

 Participation in all activities involving science communication ;

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 O conteúdo programático consiste na vivência das experiências de inserção na comunidade científica que exigem o

desenvolvimento das competẽncias que se pretendem promover. Ou seja trata-se de formação em contexto de exercício
profissional.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The syllabus consists of the experiences of integration in the scientific community that require the development of skills that

the unit intends to promote. So it can be considered in-service training.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Avaliação é feita por uma comissão de acompanhamento de tese, que tem a tarefa de acompanhar os relatórios anuais e

apontar sugestões para melhorar o portfolio a apresentar no final da tese. O conselho científico publicou um documento
listando os objetivos desta unidade e o tipo de atividades que devem ser consideradas pelos avaliadores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 

Assessment is made by a thesis monitoring committee , which has the task of monitoring the annual reports and make
suggestions to improve the portfolio due to be presented at the end of the thesis. 

 The Scientific Council published a document listing the objectives of this unit and the type of activities that should be
considered by the evaluators.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Não há atividades formais de ensino na unidade. O ensino ocorre como resultado da atividade do estudante e do feedback

que ele / ela recebe da comunidade científica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 There are no formal teaching activities in the unit. The teaching occurs as a resulta of the student's activity and the feedback

he/she receives form the Community

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 A que for indicada pelo supervisor. 

 Indicated by supervisor

Mapa X - Empreendedorismo�

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Empreendedorismo�

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Silvina Maria Vagos Santana ( 28h)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Victor Moutinho (28h)

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 - Conseguir identificar, discutir e avaliar tópicos avançados de empreendedorismo, finanças e inovação;

 - Conseguir identificar e avaliar um conjunto de ideias e conceitos de negócio com base nos conteúdos propostos;
 - Conseguir modelar, desenvolver e reportar um conceito de negócio original em área autoproposta;

 - Conseguir consubstanciar o conhecimento adquirido sob a forma de um artigo científico.
 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 - to be able to identify, discuss and evaluate advanced topics of entrepreneurship, innovation and finance;

 - to be able to identify and evaluate a set of ideas and business concepts based on the proposed content;
 - to be able to model, develop and report an original business concept in an area chosen by the student;

 - to be able to substantiate the knowledge acquired in the form of a scientific paper.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 1. Princípios de empreendedorismo

 1.1. Tornar-se um empreendedor
 1.2. Reconhecer e moldar oportunidades

 1.3. Desenvolver planos de negócio
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1.4. Atrair talento e construir ecossistemas
 1.5. Financiar empreendimento

 1.6. Dar a conhecer ao mercado e vender
 1.7. O método científico/experimental no processo empreendedor

 1.8. Aspetos éticos e legais
 2. Empreendedorismo avançado (sob a forma de trabalho de investigação proposto aos alunos)

 Exemplos no ano académico 2016-2017: empreendedorismo como campo de investigação; teorias económicas do
 empreendedorismo; redes de empresas; empreendedorismo e inovação; capital humano; capital social; internacionalização.

6.2.1.5. Syllabus:
 1. Principles of entrepreneurship

 1.1. Becoming an entrepreneur
 1.2. Recognizing and shaping opportunities

 1.3. Develop business plans
 1.4. Attract talent and build ecosystems

 1.5. Finance new ventures
 1.6. Get to the market and sell

 1.7. The scientific/experimental method in the entrepreneurial process
 1.8. Ethical and legal aspects

 2. Advanced entrepreneurship (in the form of research work offered to the students)
 Examples in the academic year of 2014/2015: Entrepreneurship as a research field; economic theories of entrepreneurship;

 business networks; entrepreneurship and innovation; human capital; social capital; internationalization.
 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 A estrutura do programa permite o entendimento dos conteúdos propostos para a UC e o desenvolvimento das

competências necessárias a alunos do 3º ciclo. O primeiro ponto contextualiza o trabalho subsequente, já que cria
condições para a aquisição de competências básicas nesta área de conhecimento. Isto é essencial, considerando o facto de
os alunos inscritos na UC não possuírem, por norma, competências e experiência nas temáticas da disciplina. O segundo
ponto (Empreendedorismo avançado) permite que os alunos explorem aspetos e áreas de conhecimento e práticas mais
complexas, sendo que é dada liberdade para que cada um escolha o tema que mais lhe interessa, tendo em conta as
questões que se colocam em termos de conceito de

 negócio que pretende explorar. Consegue-se também desta forma, adaptar o conteúdo programático aos interesses
particulares Os alunos aplicam, testam e complementam os conhecimentos adquiridos durante o desenvolvimento dosseus
projetos e artigos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The structure of the syllabus allows an understanding of the various issues and the development of competencies necessary

to students at the PhD level.
 The first point (Principles of entrepreneurship) contextualizes the subsequent work and creates conditions for the

acquisition of basic skills in this area of expertise. This is essential, considering the fact that students enrolled in the course
do not have, as a rule, any skills or experience in the themes addressed by the CU.

 The second point (Advanced entrepreneurship) allows students to explore more complex aspects and areas of knowledge
and practice. Students are free to choose the topic they want to address, given the issues at stake in terms of the business
concept they want to explore. This way, it is also possible to adapt, every year, the program content to the particular interests
of the audience. Students apply, test and complement the knowledge acquired during the development of its projects and
articles.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Sendo o semestre constituído por 14 semanas letivas, e dada a estrutura do programa, a metodologia de ensino baseia-se

em sessões de exposição e discussão dos “Princípios de empreendedorismo” nas primeiras duas horas ao longo do
semestre, seguida de uma sessão de tutoria de trabalho prático a realizar nas duas horas seguintes. Em alguns casos a
determinar em cada ano, as duas horas de tutoria serão substituídas por uma palestra por oradores convidados a identificar.

 A avaliação é discreta e composta por três elementos:
 - Desenvolvimento de um modelo/conceito de negócio original em grupos de 2 a 4 elementos - 50% da nota final;

 - Desenvolvimento de um artigo em grupos de 2 a 4 elementos - 25% da nota final;
 - Apresentação e discussão dos projectos – 25% da nota final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 The classes will consist of lectures, case studies, analysis and discussion of scientific papers, presentations by students

and
 respective discussion. The unit may also include seminars and workshops relevant to the achievement of defined objectives.

 As the semester consists of 14 weeks term, and given the structure of the program, the teaching methodology is based on
lectures and discussion of "Principles of entrepreneurship" in the first two hours throughout the semester, followed by a
tutored session of more practical work to be done within two hours. In some cases to be determined each year, the two hours
of tutoring will be replaced by a talk by guest speakers to be identified.

 The assessment consists of three elements:
 - Development of an original business model/business concept in groups of 2-4 elements - 50% of the final grade;

 - Development of an article in groups of 2-4 elements - 25% of the final grade;
 - Presentation and discussion of the projects - 25% of the final grade.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 A disciplina Empreendedorismo é lecionada ao nível do 3º Ciclo, pelo que são aplicados princípios das teorias de

aprendizagem de adultos e construtivista. Os resultados obtidos resultam do esforço colaborativo entre alunos e professor,
por isso espera-se que os alunos sejam capazes de se auto motivarem e dirigirem/gerirem e que ingressem em processos de
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procura independente e de participação em projetos colaborativos, valores e capacidades que serão fortemente
incentivados.

 O professor cria um enquadramento adequado e motivador e proporciona materiais para exploração, fornece conhecimento
 acerca da temática e guia os alunos na sua aprendizagem.

 O aluno prepara-se para acompanhar exposições e discussões, participa de forma construtiva e informada participa nos
 trabalhos, prepara apresentações e garante a qualidade do trabalho individual e de grupo.

 Um objetivo central é desenvolver a capacidade dos alunos para endereçarem a criação de novos empreendimentos a vários
níveis, tanto em termos de temáticas abordadas como de campos de aplicação. As temáticas mais teóricas são
acompanhadas e complementadas pelo desenvolvimento de projetos focados na realidade e nas áreas de interesse e
investigação dos alunos, sempre que possível, e orientados para as questões relacionadas com a criação de
empreendimentos reais. A UC pretende desenvolver competências práticas nesta área, objetivo alcançado através do projeto
de grupo. Para isso, dotam-se os alunos de um conjunto de conceitos e técnicas cruciais neste tipo de desafios. O trabalho
é completado com o desenvolvimento de pequenos artigos científicos nas áreas do programa, os quais permitem explorar
temáticas de empreendedorismo avançado.

 A ligação entre ensino e investigação é feita pela partilha e exploração de áreas de investigação de alunos e docentes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 The Entrepreneurship course is taught at the 3rd cycle level. Therefore, we apply principles of adults learning theories and

 constructivism. Learning outcomes are the result of collaborative efforts between the students and the teacher, so students
are expected to be able to self-motivate and direct/manage, to join independent research processes and to participate in
collaborative projects, values and skills that are strongly encouraged.

 The teacher is responsible for the creation of a suitable and motivating environment, providing materials for exploration,
providing knowledge about the themes and guiding students in their learning pathways and processes.

 Students assure that they are prepared to follow the lectures and the discussions, participate in a constructive and informed
 manner, participate in the work to be conducted, by preparing documents and presentations and ensures the quality of

individual and group work.
 A central goal is to develop the students' ability to address the creation of new ventures at various levels, both in terms of

issues addressed and application fields. More theoretical themes are accompanied and complemented by the development
of projects focused on the areas of interest and research of students, whenever possible. The CU aims to develop practical
skills in this area, goal achieved through the implementation of the group projects. For this, we endow the students with a set
of concepts and techniques crucial in this kind of challenges. The work is completed with the development of short papers in
the program areas, which make it possible to explore themes of advanced entrepreneurship.

 The link between teaching and research is done by sharing and exploitation of students and faculty research areas.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 Becoming an Entrepreneurial Leader; Lynda M. Applegate, Harvard Business School Press, 2014

 Recognizing and Shaping Opportunities; Lynda M. Applegate; Carole Carlson, Harvard Business School Press, 2014
 Developing Business Plans and Pitching Opportunities; Lynda M. Applegate; Carole Carlson, Harvard Business School

Press, 2014
 Attracting Talent and Building Ecosystems; Lynda M. Applegate; Carole Carlson, Harvard Business School Press, 2014

 Financing Entrepreneurial Ventures; William R. Kerr; Ramana Nanda; James McQuade, Harvard Business School Press, 2014
 Experimenting in the Entrepreneurial Venture; Thomas R. Eisenmann; Eric Ries; Sarah Dillard, Harvard Business School

Press,
 2014

 Selling and Marketing in the Entrepreneurial Venture; Frank V. Cespedes, Harvard Business School Press, 2014
 Artigos diversos propostos pelos docentes aos alunos

Mapa X - Tese

6.2.1.1. Unidade curricular:
 Tese

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 João Manuel Borregana Lopes dos Santos (100h)

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
 Docentes com orientações em 2016-17 começadas em 2013-14 ou depois: 

 (80h anuais por orientação)
 André Miguel Trindade Pereira: (2 x 80h)

 Ariel Guerreiro (80h)
 Carlos Herdeiro (160h)

 Filipe Mena (80h)
 J E Araújo (4x80h)

 J. Agostinho Moreira (2x80h)
 João Lopes dos Santos (2x80h)

 João Oliveira Ventura ((80h)
 João Paulo Cunha (80h)

 Luis Carlos (80h)
 Luís Rebouta (80h)

 Luis Silvino Marques (80h)
 Manuel Pedro Fernandes Graça (80h)

 Mario Ferreira (80h)
 Michel Belsley (2x 80h)
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Miguel Sousa Costa (3x 80h)
 Orfeu Bertolami (4x 80h)

 Orlando Frazão (80h)
 Paulo Marques (80h)
 Ricardo G Dias (2x 80h)

 Ricardo Ribeiro (80h)
 Rute André (80h)

 Vitor Amaral (80h)
 As horas distribuídas dizem respeito às 40 semanas lectivas. O trabalho de orientação decorre todo o ano e com maior

intensidade nos períodos não lectivos pelo que as horas de contacto ultrapassam largamente os valores atribuídos nas
distribuições de serviço. 

 

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Desenvolver a competência de realização autónoma de investigação e produção de conhecimento original numa área de

física, incluindo as seguintes competências: 
 

a) Pesquisa crítica de literatura, Identificação de problemas em aberto; 
 b) planeamento de estratégia de investigação;

 c) aprendizagem de métodos e técnicas, teóricas, experimentais e computacionais do estado da arte;
 d) Desenvolvimento de novos métodos e técnicas teóricas experimentais e computacionais;

 e) Comunicação escrita e oral de investigação original;
 f) ) Processo de submissão de artigos a revistas com revisão por pares;

 g) elaboração e defesa de uma tese com resultados originais.
 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To Develop autonomy to carry out research for the production of original knowledge in areas of   physics, including the

following skills:
 

a) Critical literature research ; identification of open problems;
 b )Strategy planning for research;

 c ) learning methods and techniques, theoretical , experimental and computational of the state of the art ;
 d ) Development of new methods and techniques, experimental, theoretical and computational;

 e) To learn how to communicate original research orally and in writing;
 f ) )Paper submission to journals with peer review;

 g ) preparation and defense of a thesis with original results.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
 Realizar a pesquisa original , resultando em publicações em revistas com revisão de pares, comunicações em conferências

e na escrita e defesa de uma tese numa área de Física .

6.2.1.5. Syllabus:
 To carry out original research resulting in publications in peer review Journals, communications in conferences and in the

writing and defense of a thesis in an area of Physics.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 Os conteúdos programaticos consistem num conjunto de tarefas cuja prossecucação só é possivel com as competências

definidas nos objetivos, uma vez que estas foram definidas a partir do que se julga ser necessário para realizar investigação
original e efectuar a sua difusão junto da comunidade científica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The syllabus consists of a set of tasks whose achievement is only possible with the skills defined by the objectives, as these

have been defined based on what is thought to be necessary to carry out original research disseminate its results in the
scientific community .

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Realização de investigação original com acompanhamento de um supervisor, individualmente ou em colaboração com

outros investigadores. 
 A avaliação é uma prova oral, pública, de defesa de uma tese de doutoramento, conduzida por um painel de especialistas

académicos. O exame consiste, universalmente, numa apresentação inicial, seguida de discussão da investigação realizada
pelo estudante. O resultado das provas é (aprovado/ não aprovado) é decidido pelo Júri da tese.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 

Conducting original research , individually or in collaboration with other researchers, under the guidance of the supervisor.
 The assessment is an oral, public, defense of a written thesis, conducted by a panel of academic experts . The exam consists

universally in an initial presentation, followed by the discussion of the research of the student. The result of the examination
( approved/not approved) is decided by the Jury panel.
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 O método de ensino consiste em o estudante procurar de forma autónoma, sob o aconselhamento de um supervisor, realizar

os objetivos da unidade curricular. Não se conhece alternativa à interação direta estudante/supervisor para a produzir
ciência conducente à elaboração e defesa de uma tese original.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 The teaching method consists in the student's autonomous effort, under the advice of a supervisor, to achieve the objectives

of the course. There is no known alternative to direct interaction student / supervisor to produce new science leading to the
elaboration and defense of an original thesis .

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 The bibliography is the literature researched by the student, under the guidance of the supervisor.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades curriculares. 
As metodologias de ensino variam de acordo com a natureza das unidades curriculares. Mas, como pode ser visto a partir
de sua descrição, estão focadas no aumento da autonomia dos alunos e, na maioria das vezes, consistem em atividades
típicas das de um cientista principiante: aprendendo autonomamente novos tópicos, dando apresentações orais e / ou
relatórios escritos curtos ( Tópicos de Física Avançada I), revisão de literatura e plano de trabalhos (Ensaio). Na Tese e
Tópicos de Física Avançada II é ainda mais claro o foco , pois estas unidades consistem na execução de um projeto de
investigação e suas atividades de disseminação.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
The teaching methodologies vary with the nature of the curricular units. But as can be seen from their description, they are
geared towards increasing student autonomy, and most of the time consist of activities that are typical of those of a
practising scientist: learning autonomously new topics, giving oral presentations and/or written short reviews (Advanced
Physics Topics I, literature review and research plan (Essay). In the Thesis and Advanced Physics Topics II it is even more so
as the these Units are the execution of a research project and its attending activities.

 

6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 
Foram realizados inquéritos aos estudantes sobre Tópicos de Física Avançada I e Empreendedorismo. Neste último, alguns
estudantes acharam a carga de trabalho excessiva. Os resultados do inquérito foram comunicados aos professores. É claro
que alguns alunos ressentem-se quanto à quantidade de trabalho exigida no Empreendedorismo, mas é muito menos claro
se a carga de trabalho real é excessiva em referência ao esperado para uma Unidade Curricular de 6 ECTS.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 
Student surveys on Advanced Physics Topics I and Entrepeneurship have taken place. In the latter some students judged the
work load as excessive.The survey results were communicated to teachers. It is clear that some students resent the amount
of work required in Entrepreneurship, but it is much less clear whether the actual work load is excessive in reference to the
expected one for a 6 ECTS Curricular Unit.

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

A comissão científica MAP-Fis elaborou 3 documentos, um relativo às classificações em unidades curriculares com
descritivos dos níveis de desempenho necessários para cada nível de classificação atribuído; um segundo sobre Ensaio,
seus objetivos e critérios para avaliação; um terceiro com a descrição do tipo de atividades avaliadas em Tópicos de Física
Avançada II. Esses documentos servem uma dupla finalidade de explicar aos alunos o que se espera deles e aos avaliadores
o que eles devem valorizar.

 Quanto à Tese, MAP-fis usa o procedimento universalmente aceite de pedir uma tese original escrita e sua defesa na
presença de um painel de especialistas.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning outcomes. 
MAP-fis scientific commission issued 3 documents , one concerning grades in Curricular units with descriptors of the
required levels of performance for several grande ranges; a second concerning Essay, its goals and criteria for evaluations;
a third with the description of the kind of activities valued in Advanced Physics Topics II. These documents serve a dual
purpose of explaining to the students what is expected of them, and to the evaluators what they should value. 

 As for the thesis, MAP-fis uses the universally accepted procedure of asking for a written original thesis and its defense in
the presence of a panel of specialists. 

 

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas. 
A maior parte do trabalho do aluno no programa MAP-fis é um projeto de investigação que conduz a uma tese. É por si só
uma atividade científica, invariavelmente realizada num ambiente de grupo de investigação. No processo de produção do
trabalho conducente à tese, realizam todo um conjunto de actividades científicas, como participação em conferências,
comunicações orais e em poster, dar e assistir a seminários, publicar artigos, rever literatura, etc.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 
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The bulk of the student work in MAP-fis program is a research project leading to a thesis. It is by itself a scientific activity,
invariably carried out in a research group environment. in the process of producing the work leading to the thesis, they
perform a whole set of scientific activities, such as participation in conferences, oral and poster presentations, giving and
attending seminars, publishing articles, reviewing literature, etc.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º diplomados / No. of graduates 11 6 7

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

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 7 4 3

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

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

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
O MAP-fis não possui subáreas formalmente definidas. Reprovação em Tópicos de Física Avançada I e / ou Ensaio e / ou
Empreendedorismo, está invariavelmente relacionado com os alunos deixarem o programa e completarem as avaliações.
Razão para sair foram:

 - falha na obtenção de bolsas;
 - transferência para outros programas com melhores condições financeiras, em Portugal e no exterior;

 - razões pessoais;
 Estas situações de abandono são quase todas no primeiro ano, e não são maiores do que 5% a 10% dos alunos inscritos.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular units. 
MAP-fis does not have formally defined sub-areas. Failure in Advanced Physics Topics I and /or Essay and or
Entrepreneurship, is invariably related to students leaving the program and not completing evaluations. Reason for leaving
have been:

 - failure to secure grants;
 - transfer to other programs with better financial conditions, in Portugal and Abroad;

 - personal reasons; 
 These dropout situations are almost all in the first year, and are no larger than 5% to 10% of enrolled students.

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

Foram realizadas três inquéritos aos estudantes em Tópicos de Física Avançada I (2013-15) e Ensaio (2013-14, 2014-15).
Dado o número de alunos em cada módulo de Tópicos de Física Avançada, o questionário não abordou módulos
específicos, mas sim a utilidade geral da Unidade. Os resultados indicaram um bom nível de satisfação (francamente acima
de 5 num máximo de 7). O empreendedorismo é mais contestado pelos alunos (força os estudantes a sair da sua zona de
conforto) e os resultados mostram isso. A Comissão Científica discutiu esses resultados e leva-los-à em consideração na
próxima revisão do conteúdo e da estrutura do MAP-FIS.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
Three students surveys have been carried out on Advanced Physics Topics ( 2013-15) and Essay (2013-14 , 2014-15). The
Given the number of students in each module of Advanced Physics Topics I, the questionnaire did not address specific
modules, but rather the general utility of the Unit. Results indicated a good level of satisfaction (frankly above 5 in a
maximum of 7). Entrepeneurship is more contested by the students (it forces students outside their comfort zone) and the
surveys show this. The Scientific Commission discussed these surveys, and will take them into account in the coming
review of MAP-fis content and structure.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%
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Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos / Percentage of
graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.

0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained employment in
other areas of activity 0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates that obtained
employment until one year after graduating 0

7.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do ciclo de
estudos e respetiva classificação (quando aplicável). 

Instituto de Nanotecnologias (Pólo IFIMUP-IN) [Very Good]
 Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos (CICECO/UA) [Excellent)

 INESC Tecnologia e Ciência (INESC TEC) [ Excellent]
 Centro de Física (CF/UM and CFP/ U. Porto)[Good; financiado ao nǘel anterior(excellent/very Good) após revisão ]

 Instituto de Nanoestruturas, Nanomodelação e Nanofabricação (Aveiro) (I3N) [Exceptional] 
 

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if applicable). 
Instituto de Nanotecnologias (Pólo IFIMUp-IN) [Very Good]

 Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósitos (CICECO/UA) [Excellent)
 INESC Tecnologia e Ciência (INESC TEC) [ Excellent]

 Centro de Física (CF/UM and CFP/ U. Porto)[Good; financed at previous level (excellent/very Good) after review ]
 Instituto de Nanoestruturas, Nanomodelação e Nanofabricação (Aveiro) (I3N) [Exceptional]

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

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/e5ca1f2a-b4e6-24f0-eecb-56699613ad1d
 7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/e5ca1f2a-b4e6-24f0-eecb-56699613ad1d
 7.2.4. Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento económico. 

No programa Doutoral MAP-fis, há trabalhos de doutoramento em várias tecnologias de base física, sobretudo
desenvolvidas no INESCTEC, IFIMUP-IN, CFUM, CICECO e I3N, e que abrangem tecnologias de comunicação e sensorização
óticas, nanotecnologias, com possibilidades de fabricação top-down (sala limpa) e bottom-up (electrodeposição) fabricação
de novos materiais, óticos, magnéticos, e de revestimento, e de dispositivos integrados. 

 Acresce ainda uma larga experiência de monitorização e controlo físico fino de processos, de crucial importância para
qualquer indústria transformadora inovadora e competitiva, A capacidade de formação do Programa Doutoral MAP-fis é pois
um recurso ativo importante para o domínio nuclear de Sistemas Avançados de Produção da Estratégia de Especialização
Inteligente (EEI) da Região Norte.

 A nanotecnologia, em particular, é reconhecida como recurso e ativo também em Recursos do Mar e Economia, Indústrias
de Mobilidade e Ambiente.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 
The Doctoral program MAP-fis, has doctoral work in various technologies of physical basis, especially developed
inINESCTEC , IFIMUP-IN, CFUM , CICECO and I3N and covering communications technology and optical sensing,
nanotechnology, with top-down (clean room, film deposition), and bottom-up (electroplating) possibilities, manufacture of
new materials, optical, magnetic, and coating, and embedded devices.

 Furthermore a wide monitoring experience and fine physical control processes, crucial for any innovative and competitive
manufacturing. Doctoral Program MAP-fis training is therefore an important asset resource for the nuclear domain Advanced
Manufacturing of Intelligent Strategy of specialization of Northern Portugal.

 Nanotechnology, in particular, is recognized resource and asset not only in the Advanced Systems domain Production, but
also in Marine Economy and Resources, and Mobility and Environment Industries.

7.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e internacionais. 
Na candidatura ao Programa FCT PD (2012) foram identificados nos centros de investigação associados ao MAP fis
projectos financiados no valor de 18,9M € (2008-2012) dos quais € 7.6m em projectos internacionais.

 As unidades de investigação associadas ao MAP-fis tinham em curso no final de 2015 mais de 50 projectos financiados num
valor total superior a 3M€ dos quais 15 são projectos europeus (857k€), nos quais se inclui a participação no Graphene
Flagship (CFUM) e 3 networks (1 ESF, dois Marie Curie, ITN e IRSES) e acções COST . Mais recentemente o CFUM/CFP
coordena a Simons Collaboration on "Nonperturbative Bootstrap" financiada pela Simons Foudation em cerca de 10 M$
(USD) em quatro anos.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or partnerships. 
In the application for the PD- FCT Program (2012 ) we identified in the research centers associated with the MAP- fis projects
totaling of 18,9M € ( 2008-2012 ) of which 7.6M€ in international projects. 

 Research units associated with the MAP-fis currently had underway, at the end of 2015 more than 50 funded projects totaling
above 3M€ of which 15 are (CFUM: 3, INESCTEC 7: CFP 5 ) are European projects , including participation in Graphene
Flagship (CFUM)), in 1 ESF , and 2 Marie Curie (IRSES and ITN) networks and in COST networks. Mais recentemente o
CFUM/CFP coordinates a Simons Collaboration on "Nonperturbative Bootstrap" financed by Simons Foundation with 10 M$
(USD)in four years.
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7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
As atividades científicas dos centros de investigação associados ao MAP-fis são avaliadas pela FCT. Os doutoramentos
realizados nestes centros são um parâmetro de avaliação importante, os doutoramentos MAP-FIS são uma parte muito
significativa dos doutoramentos realizados nestes centros de investigação na área de Física.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
The scientific activities of the research centers associated with MAP-fis are evaluated by FCT. The PhDs carried out in these
centers are an important evaluation parameter, MAP-fis PhDs are a very significant part of the PhDs carried out in these
research centers in the area of Physics.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. 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. 

O programa MAP-Fis não possui actividade de divulgação específica, consultoria ou actividades externas avançadas de
investigação. Os departamentos de Física do Minho, Aveiro e Porto têm várias atividades deste tipo em participam os
estudantes de doutoramento do MAP-Fis.

 Exemplos são a Escola de Verão de Física da U. Porto (http://e-fisica.fc.up.pt/) em que os monitores e palestrantes são
praticamente todos os alunos atuais ou anteriores do MAP-Fis; na U. Minho, as visitas em permanência, as "CERN Master
Classes", o "Open weekend", o "Melhores alunos na UM", "Ciência@UM", "Festa da Ciência", "Verão no Campus", Semana
da Ciência e Tecnologia. Na U. Aveiro, as unidades de investigação e seus investigadores doutorandos promovem
conferências, ações em escolas, workshops, e curso de formação avançada; integram projectos industriais ao abrigo dos
Vales IDT e QREN ou em contratos directos.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s) of the
study programme. 

The MAP-Fis program does not have specific dissemination , consultancy or advanced external research activities. The
departments of Physics do Minho, Aveiro and Porto have several activities of this type in which the doctoral students of
MAP-Fis participate.

 Examples are the Physics Summer School of U. Porto (http://e-fisica.fc.up.pt/) where the lecturers and tutors are practically
all current or former MAP-Fis students; in U. Minho "Open weekend", "Best students in UM", "Science @ UM", "Science
festival", "Summer on campus", Week of Science and Technology. At U. Aveiro, research units and their doctoral researchers
promote conferences, actions in schools, workshops, and advanced training courses; integrate industrial projects under the
IDT and QREN Valleys or in direct contracts.

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

O contributo real das atividades de MAP-fis para desenvolvimento regional e local, cultura científica e atividades culturais,
desportivas e artísticas é conseguido pela participação de seus alunos nas atividades dos Centros de Investigação e
Departamentos da U. Minho, U. Aveiro, U Porto, que possuem uma grande variedade de iniciativas ( palestras públicas,
escolas de verão, dias abertos, exposições, etc.)

 MAP-fis não tem um programa autónomo de tais atividades.

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and artistic activities. 
The real contribution of MAP-fis activities to regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities, is fulfilled by the participation of its students in the activities of the Research Centers and Departments
which hold a large variety of initiatives (public lectures, summer schools, open days, exhibits, etc. 

 MAP-fis does not have a autonomous program of such activities.

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

Além das informações institucionais que cada universidade do consórcio MAP mantém em seus sites, a MAP-fis possui seu
próprio site (http://www.map.edu.pt/fis), com ênfase no fornecimento de informações para prospectiva estudantes. O
conteúdo das várias unidades curriculares em cada edição é publicado no site, bem como abertura de "calls", eventos como
a Conferência MAP-Fis e várias informações para potenciais alunos.

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

In addition to the institutional information that each university of the MAP-consortium maintains in its web sites, MAP-fis has
its own website (http://www.map.edu.pt/fis) , with emphasis on providing information for prospective students. The content
of the various curricular units in each edition is posted in the website, as well as application calls, events like the MAP-fis
Conference and various information for prospective students.

7.3.4. Nível de internacionalização
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7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study programme 20

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 1

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 0

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
1. O Programa Doutoral (PD) MAP-fis, reúne os recursos humanos e infraestruturas materiais de três Universidades, com
fortes programas de investigação, o que favorece sinergias na investigação e na formação pós-graduada com boa gestão
dos recursos existentes nas Universidades.

 
2. A colaboração MAP permite uma oferta alargada de formação em múltiplas das ciências físicas---física dos materiais e
nanotecnologia, física teórica e computacional, astrofísica, física de partículas, ótica, instrumentação física, biofísica e
engenharia biomédica, meteorologia e oceanografia. 

 
3. Os objetivos do curso são adequados à missão e estratégia da três Universidades envolvidas, contribuindo para a sua
competitividade a nível nacional e internacional. Os doutoramentos são realizados em unidades de investigação
internacionalmente competitivas e formalmente associadas ao programa na candidatura ao financiamento FCT e
representadas na sua Comissão Científica, havendo uma relação benéfica e de reciprocidade entre os vários agentes.

 
4. O PD tem revelado grande capacidade de atração, com 163 candidatos e 87 inscritos (dos quais 18 estrangeiros) desde
2013. 

 
5. O PD foi contemplado com bolsas de Programa pela FCT (32 bolsas de primeiro ano e 20 de doutoramento) mas desde
2013 teve muito mais estudantes do que as bolsas que já distribuiu (32 de primeiro ano e 15 bolsas PhD) . Atraiu bolseiros
contemplados no concurso nacional da FCT (7), pelo consórcio IDPASC (5) e de outras origens (6). 

 
6. O processo de seleção seriação revelou-se robusto, tendo sido sempre consensual, apesar da inexistência de quotas das
bolsas do PD entre as Universidades. 

 
7. O Ensino é ministrado por um corpo docente qualificado em diversas áreas do saber com uma distribuição equilibrada de
ensino teórico, teórico-prático e experimental, com experiência em práticas de ensino inovadoras.

 
8. A estrutura do curso doutoral permite ao doutorando a definição de um perfil de formação de acordo com os objetivos
específicos pretendidos.

 
9. Pelas áreas que cobre, o PD coloca no mercado de trabalho profissionais com formação avançada, em áreasfundamentais
para aplicações tecnológicas.

 
10. Os doutoramentos resultaram em várias publicações internacionais atestando a originalidade e qualidade do trabalho
produzido.

 
11. A conferência anual, em que doutorandos do segundo ano e seguintes apresentam e discutem os seus resultados é um
evento enriquecedor para todos pela diversidade de assuntos apresentados. 

 
12. Lecionação em língua inglesa permite recrutamento de estudantes internacionais.

8.1.1. Strengths 

1. The MAP-fis Doctoral Program (PD), brings together the human resources and material infrastructures of three
Universities, with strong research programs, which favors synergies in research and postgraduate training with good
management of resources in universities.

 
2. The MAP collaboration allows a broad offering of training in multiple physical sciences --- physical materials and
nanotechnology, theoretical and computational physics, astrophysics, particle physics, optics, physical instrumentation,
biophysics and biomedical engineering, meteorology and oceanography.

 
3. The objectives of the course are cogent to the mission and strategy of the three Universities involved, contributing to their
competitiveness at national and international level. PhDs are carried out in internationally competitive research units and
formally associated with the program in the applications to FCT funding and represented in its Scientific Committee, with a
beneficial and reciprocal relationship between the various agents.

 
4. The PD has demonstrated good attractiveness, with 163 candidates and 87 registered, (including 18 foreigners) since 2013.

 
5. The PD received grants from FCT (32 first year scholarships and 20 doctoral scholarships) but since 2013 has had more
students than the scholarships that it has already distributed (32 first year and 15 PhD scholarships). It attracted students
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with grants from the national call of the FCT (7), from the consortium IDPASC (5) and from other sources (6).
 

6. The selection/ranking process proved to be robust, having always been consensual, despite the lack of quotas for the
program grants among the universities.

 
7. Teaching is by a qualified faculty in several areas of knowledge with a balanced distribution of theoretical, theoretical-
practical and experimental teaching, with experience in innovative teaching practices.

 
8. The structure of the doctoral course allows the student to define a training profile according to his/her specific objectives.

 
9. By the areas it covers, the PD provides the labor market with professionals with advanced training, in areas that are
fundamental for technological applications.

 
10. PhDs have resulted in several international publications attesting to the originality and quality of the work produced.

 
11. The annual conference, in which students of second year and beyond present and discuss their results, is an enriching
event for all, by the diversity of subjects presented.

 
12. Teaching in English allows recruitment of international students.

 

8.1.2. Pontos fracos 
1. O funcionamento da disciplina Tópicos Avançados de Física I (TAF I) tem-se revelado difícil, em virtude da necessidade da
necessidade de ter um grande número de módulos ( mais de 20 em cada ano) para assegurar a cada estudante 6 módulos
adequados aos seus interesses. Esta UC tem começado sistematicamente atrasada.

 
2. Um dos objectivos de TAF I , ter módulos proporcionados por especialista externos, como mais valias para a formação
tem ficado aquém do desejável, em parte por dificuldades de programação.

 
3. O curso de Empreendedorismo, embora reputado importante pela comissão científica do PD, tem encontrado resistências
por parte dos estudantes, em virtude do tempo requerido, considerado excessivo.

 
4. Tópicos Avançados de Física II, inicialmente concebido para estimular participação em escolas e conferências, não revela
ter impacto nessa área e a atribuição de uma classificação com base num relatório de actividades tem-se revelado
problemática.

 
5. PD não providencia formação estruturada de soft-skills como sejam comunicação oral e escrita, abordagem
pluridisciplinar, integração e trabalho de equipa, para além da que é obtida pela via da experiência nas actividades do
doutoramento. 

 
6. A rotação da sede administrativa do programa tem sido um fonte permanente de problemas, criando dificuldades no
registo de atos académicos de modo consistente nas três Universidades:

 6.1 A inexistência de sistemas informáticos compatíveis entre as três universidades, têm impedido o PD de funcionar com
um sistema de informação validado, obrigando a manutenção manual de dados.

 6.2 Têm-se verificado dificuldades no acerto de propinas entre as três Faculdades com resultado de atrasos na aceitação de
submissões de tese por falta de pagamento de custos de formação que foram pagos pela FCT noutra instituição.

 6.3 Como os estudantes nem sempre fazem todas as UC no mesmo ano e a sede administrativa (onde funciona cada edição
da parte escolar) roda, têm surgido dificuldades no registo de classificações.

 6.4 Estas dificuldades tem um elevado preço reputacional para o programa junto dos estudantes.

8.1.2. Weaknesses 

1. The operation of the Advanced Topics in Physics I (TAF I) has proved to be difficult due to the need to have a large number
of modules (more than 20 in each year) to ensure each student 6 modules adequate to his/her interests. This UC has begun
systematically delayed.

 
2. One of the objectives of TAF I, having modules provided by external experts as added value for training, has fallen short of
desirable, partly because of programming difficulties.

 
3. The Entrepreneurship course, although considered important by the scientific committee of the PD, has found resistance
on the part of the students, due to the time required, considered excessive.

 
4. Advanced Topics in Physics II, initially designed to stimulate participation in schools and conferences, does not reveal 

 significant effect in this area and the assignment of a classification based on an activity report has proved problematic.
 

5. The PD does not provide structured formation of soft skills such as oral and written communication, multidisciplinary
approach, integration and teamwork, beyond that obtained through experience in the activities of the doctorate.

 
6. The rotation of the administrative headquarters of the program has been a permanent source of problems, creating
difficulties in the registration of academic acts in a consistent way in the three Universities:

 6.1 The lack of compatible information systems between the three universities has prevented the PD from operating with a
validated information system, forcing the manual maintenance of data.

 6.2 There have been difficulties in transferring tuition fees between the three Universities, resulting in delays in accepting
thesis submissions, due to non-payment of training costs that were paid by FCT in another institution.

 6.3 As students do not always do all the UCs of the Curricular plan in the same year and the administrative headquarters
(where each edition of the doctoral course takes place ) rotates yearly, difficulties have appeared in the registration of
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classifications.
 6.4 These difficulties have a high reputational price for the program among students.

8.1.3. Oportunidades 
1. O reconhecimento recente da necessidade de formação de Físicos e Engenheiros Físicos, traduziu-se num crescimento
das entradas na formação inicial (Licenciatura e Mestrado Integrado) o que se traduzirá a prazo num aumento da população
qualificada para doutoramento em Física.

 2. A área das ciências físicas é uma área prioritária e a formação avançada, considerada de importância nuclear para os
novos desafios tecnológicos. Entre as áreas de formação do MAP-fis incluem-se algumas que estão alinhadas com as
estratégias de especialização inteligente (EEI) das Região Norte e Centro (sistemas avançados de produção, novos
materiais, nanotecnologias, energia). 

3. O crescimento económico do tecido empresarial português com requisitos acrescidos de competências em alta
tecnologia, em materiais, fotónica e optoelectrónica, energia, física médica, equipamento científico, modelação, controlo de
qualidade, desenvolvimento de novos produtos e inovação em geral, cria emprego de qualificação elevada. São favoráveis
as perspectivas futuras de empregabilidade dos doutorados deste PD em múltiplas áreas da engenharia, da investigação
científica e de desenvolvimento tecnológico, computação e serviços.

 
4. O PD MAP-fis tem um percurso consolidado (de vários anos) e credível ao nível da oferta formativa de terceiro ciclo e
concentra todas a oferta de formação doutoral nesta área na Região Norte. 

 
5. A política de financiamento de doutoramentos anunciada pela FCT transfere as bolsas para as Unidades de Investigação.
A relação do PD com seis unidades de ID, cujos investigadores doutorandos em Física estão em grande maioria neste
programa, abre boas perspectivas de continuação de nível aceitável de bolsas no PD.

8.1.3. Opportunities 
1. The recent recognition of the need for the training of Physicists and Physical Engineers has resulted in an increase in
applicants for initial training (Undergraduate and Integrated Master's Degrees), which will eventually lead to an increase in
the population qualified for a PhD in Physics.

 
2. The area of   physical sciences is a priority area for which advanced training is considered of core importance for the new
technological challenges. Some of the MAP-fis training areas are aligned with the Intelligent Specialization Strategies (EEI) of
the North and Center Region (advanced production systems, new materials, nanotechnologies, energy).

 
3. The economic growth of the Portuguese business community with increased requirements for high technology skills in
materials, photonics and optoelectronics, energy, medical physics, scientific equipment, modeling, quality control, product
development and innovation in general, creates highly qualified employment needs . Prospects for the employability of MAP-
fis doctorates in multiple fields of engineering, scientific research and technological development, computing and services
are favorable.

 
4. The PD MAP-fis has a credible and consolidated track (of several years) of third cycle training, and concentrates all the
offer of doctoral training in this area in the North Region.

 
5. The PhD funding policy announced by FCT transfers the scholarships to the Research Units. The PD relationship with six
ID units, whose doctoral researchers in physics are largely in this program, opens up good prospects for the continuation of
an acceptable level of scholarships in the PD.

8.1.4. Constrangimentos 
1. A inconstância das políticas de financiamento do ensino superior e da investigação ao compromete a estabilidade dos
programa de formação de 3º ciclo. Variação de prazos de concursos de Bolsas, pode ter um efeito muito pernicioso no
funcionamento destes ciclos de estudo, por exemplo.

 
2. O financiamento de bolsas via Unidades de Investigação vai conduzir a uma pulverização de concursos e a bolsas pré-
assignadas a projectos específicos. A coordenação do PD com as unidades onde decorrem os trabalhos de investigação fica
dificultada.

 
3. A percepção, da parte de alguns potenciais supervisores, de que as exigências da parte escolar do PD, sobretudo para
estudantes com muito boa formação prévia, não são proporcionais aos benefícios que dela advêm, pode contribuir para uma
fuga de candidatos para outros programas. 

4. O custo reputacional das dificuldades logísticas de funcionamento de um grau em colaboração de três universidades,
pouco vocacionadas para uma colaboração tão estreita, pode afectar a procura do PD. 

5. A população de estudantes qualificada para um PhD em física ainda permanece baixa comparada com outras áreas (como
Computação ou Ciências da Vida e Saúde).

8.1.4. Threats 
1. The inconsistency of higher education and research funding policies jeopardizes the stability of third cycle training
programs. Variation in the deadlines for scholarship calls, for instance, can have a very detrimental effect on the functioning
of these study cycles.

 
2. The funding of grants via Research Units will lead to a pulverization of grant calls of scholarships pre-assigned to specific
projects. The coordination of the PD with the I&D units where the research works takes place becomes harder.

 
3. The perception, on the part of some potential supervisors, that the requirements of the PD curricular requirements,
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particularly for students with very good prior training, are not commensurate with the benefits they derive from it , may
contribute to a flight of candidates to other programs.

 
4. The reputational cost of the logistical difficulties of operating a degree in collaboration with three universities, which are
not very responsive to cooperation at such close quarters, can affect the PD's demand.

 
5. The student population qualified for a PhD in Physics still remains low compared to other areas (such as Computing or
Life Sciences and Health).

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
1. Revisão do plano de estudos, 

 1.1 Redução para 30 ECTS a parte escolar (1 semestre) para permitir mais tempo dedicado à Tese. que passa a valer 150
ECTS

 1.2 Redução do ECTS de Tópicos Avançados de Física I para 12, reduzindo o número de módulos a frequentar, evitando
escolhas forçadas de temas irrelevantes ou conhecido, , continuando a permitir a estudantes com menos formação uma
escolha ampla. 

 1.3 Extinção da UC de Tópicos Avançados de Física II. 
 1.4 Redução dos ECTS da UC de Empreendedorismo para 3 ECTS, para permitir a inserção de uma UC de formação em

Comunicação Científica, obtendo um maior equilíbrio entre a oferta e os perfis dos estudantes.
 2. Alteração de modo de funcionamento administrativo PD, com extinção do conceito de sede administrativa, mas mantendo

a estrutura de funcionamento nos seus aspectos científicos e pedagógicos. Esta alteração está em discussão entre as
Universidades, exigirá uma alteração do protocolo de colaboração MAP, e com ela pretende-se fazer com que os estudantes
só tenham que lidar com os serviços académicos de uma universidade, que os registos académicos estejam perfeitamente
sincronizados e não haja nunca necessidade de transferir propinas. 

9.1.1. Improvement measure 
1. Changes in curricular plan,

 1.1 Reduction to 30 ECTS the doctoral course (1 semester) to allow more time for the Thesis (150 ECTS). 
 1.2 Reduction of ECTS from Advanced Physics Topics I to 12, reducing the number of modules to be attended, avoiding

forced choices of irrelevant or known subjects, while still allowing students with less training a broad choice.
 1.3 Extinction of the UC of Advanced Physics Topics II.

 1.4 To reduce the ECTS of Entrepreneurship UC to 3 ECTS, to allow the insertion of a UC of training in Scientific
Communication, obtaining a better balance between the offer and the profiles of the students.

 
2. To modify administrative procedure of the PD, with the extinction of the concept of administrative head, but maintaining
the structure of operation in its scientific and pedagogical aspects.This change is under discussion between Universities, it
will require a modification of the protocol MAP collaboration, and it is intended to ensure students only have to deal with the
academic services of one university, that the academic records are perfectly synchronized and that there never be a need to
transfer tuition fees.

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

 Logo que possível, tendo em conta o processo de acreditação da A3ES e os prazos de registo de alterações curriculares na
DGES. 

 2. Alta 
 na edição 2018-19 e posteriores. 

 

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
1. High 

 As soon as compatible with the accreditation process by A3ES, and with the deadlines of registration do curricular revision
with DGES. 

 2. High
 For the 2018-19 edition onwards.

9.1.3. Indicadores de implementação 
1.

 1.1 Atribuição oficial de supervisores mais cedo (final do primeiro semestre) e de inscrição em tese;
 1.2 Aumento do grau de satisfação dos alunos com o curso doutoral

 1.3 Diminuição do tempo médio para terminar doutoramento.
 

2. 
 2.1 Fim dos problemas relativos à sincronização de registos académicas entre as universidades;

 2.2 Informações completas e precisas sobre todo o programa nos sistemas de informação das três universidades;
 2.3 Fim da necessidade de transferir propinas entre universidades.

9.1.3. Implementation indicators 


