
ACEF/2122/0510957 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1516/0510957

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-10-06

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

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

 2._GuiaoPDEFpt2.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 No seguimento da alteração proposta em 2009, em 2018 as alterações ao plano curricular estão relacionadas com a

eliminação das opções 6 e 7 do 2º semestre e o elenco de opções passou a ser único para todas as existentes. A
eliminação das opões 6 e 7 não colocou constrangimentos ao bom funcionamento do plano curricular, sendo que
eram unidades curriculares fora do interesse dos alunos.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 Following the change proposed in 2009, in 2018 the changes to the curriculum are related to the elimination of options

6 and 7 of the 2nd semester and the list of options became unique for all the existing ones. The elimination of options 6
and 7 did not put any constraints on the smooth functioning of the curricular plan, as they were curricular units out of
the interest of the students

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 O novo plano de estudos tem maior flexibilidade curricular, com todas as unidades curriculares semestrais e com a

lecionação concentrada no 1º semestre do 1ºano, facilitando o acesso de alunos provenientes de empresas
(trabalhadores-estudantes). Acresce que a inclusão de um módulo numa nova unidade curricular (Temos de
Engenharia Física) que envolverá a inclusão de seminários lecionados por doutores a trabalhar em empresas. Espera-
se aumentar a visibilidade do programa doutoral ao meio empresarial e fomentar o contacto dos alunos com este
meio, potenciando uma interação futura. 
O 1º semestre do 1º ano é completado com duas outras Unidades curriculares designadas, respetivamente, por
''Temas de Engenharia Física'' e ''Opção Livre''. A unidade curricular ‘'Temas de Engenharia Física'', da área científica
da Engenharia Física é composta pela oferta de 10. A ''Opção Livre'' deverá ser uma unidade curricular de 3º ciclo da
UA ou Universidade com quem esta tenha protocolo de cooperação. Pretende-se que esta ''Opção Livre'' complete a
formação específica dos alunos num tema relevante para o cumprimento dos objetivos subjacentes ao plano de
trabalhos da tese ou permita ao aluno formação numa área complementar com vista ao mercado de trabalho
empresarial (por exemplo, gestão). No 2º semestre do 1ºano as unidades curriculares foram substituídas pela ''tese'', a
fim de antecipar o contacto dos alunos com o plano de trabalhos e o orientador.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The new study plan has greater curricular flexibility, with all curricular units concentrated in the 1st semester of the 1st

year, facilitating the access of students from companies (workers-students). Furthermore, the inclusion of a module in

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a73aa0f6-482e-8604-5bfc-6183fecb4503/questionId/a6859344-e6ab-ad19-5278-6169d9f5a1ca


a new curricular unit (Topics in Physical Engineering) which will involve the inclusion of seminars taught by doctors
working in companies is one aspect. It is expected to increase the visibility of the doctoral program to the business
environment and encourage students' contact with this environment, promoting future interaction.
The 1st semester of the 1st year is completed with two curricular units designated, respectively, by ''Physical
Engineering Themes'' and ''Free Option''. The ‘'Physical Engineering Themes'' curricular unit, in the scientific area of
Physics Engineering, comprises the offer of, at least, 10 modules. It is intended, therefore, that students acquire a
comprehensive view of different areas of Physical Engineering and, at the same time, can select the themes that are
closest to their area of specialization. The ''Free Option'' must be a curricular unit of the 3rd cycle of the UA or
University with which it has a cooperation protocol. The choice of this ''Free Option'' must be proposed and justified by
the supervisor and the student. It is intended that this ''Free Option'' completes the specific training of students in a
topic relevant to the fulfillment of the objectives underlying the thesis work plan or allows the student to train in a
complementary area with a view to the business labor market In the 2nd semester of the 1st year, the curricular units
were replaced by the ''thesis'', to anticipate the students' contact with the work plan and the supervisor.

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Destaca-se a infraestrutura de uma sala limpa que permitirá desenvolver trabalho em ambiente limpo e controlado,

temperatura, humidade e número de partículas presentes no ar, sendo composta por três salas ISO 6 (Classe 1000)
com 50 m2, uma sala e um corredor ISO 7 (Classe 10000) com 60m2 e 80m2. Está equipada com sistema de controle de
acessos e de vídeo vigilância. Conta com um equipamento de deposição de filmes finos por feixe de eletrões (e-beam).
E serão instalados litografia Laser com verificação e alinhamento ótico, spin-coating e dip-coating. O início do
funcionamento previsto para 2022 será uma contribuição relevante para as infraestruturas disponíveis no apoio à
realização dos trabalhos de doutoramento. Acresce que estas salas serão partilhadas por duas unidades de
investigação (CICECO e I3N) garantindo acesso a um maior número de alunos.A entrada em funcionamento do novo
edifício do CiCFano, em 2015, com laboratórios de investigação e salas de trabalho é outra uma mais-valia.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 The infrastructure of a clean room stands out, which will allow work to be carried out in a clean and controlled

environment, temperature, humidity and number of particles present in the air, comprising three ISO 6 rooms (Class
1000) with 50 m2, a room and a hallway ISO 7 (Class 10000) with 60 m2 and 80 m2. It is equipped with an access control
and video surveillance system. It has an electron beam thin film deposition equipment (e-beam). Also laser lithography
with optical verification and alignment, spin-coating and dip-coating will be installed. The start of operations scheduled
for 2022 will be a relevant contribution to the infrastructure available to support the completion of doctoral work.
Furthermore, these rooms will be shared by two research units (CICECO and I3N) guaranteeing access to a greater
number of students. The entry into operation of the new CiCFano building, in 2015, with research laboratories and work
rooms is another asset

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

 Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 O PDEF fez parte, durante 5 edições, até 2017/2018 do programa DAEPHYS envolvendo a Universidade de Aveiro (UA),

Universidade de Coimbra (UC), Universidade de Lisboa (FC/UL) e Universidade Nova de Lisboa (UNL) – dois
laboratórios associados - Instituto de Nanoestruturas, Nanomodelação e Nanofabricação (I3N) and Laboratório de
Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP) – e um Research Centre - Centro de Instrumentação (CI). A
interrupção desta participação está relacionada com o fim do financiamento decidida governamentalmente. Ainda,
assim, mantêm-se a colaboração entre as instituições inicialmente envolvidas, visível na orientação/coorientação de
alunos, na atualidade.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 The PDEF was a member of the DAEPHYS program involving the University of Aveiro (UA), University of Coimbra (UC),

University of Lisbon (FC/UL) and New University of Lisbon (UNL) – two associated laboratories - Institute of
Nanostructures, Nanomodeling and Nanofabrication (I3N) and Laboratory of Instrumentation and Experimental Particle
Physics (LIP) - and a Research Center - Instrumentation Center (CI) during 5 editions. The interruption of this
participation (in 2017/2018) is related to the end of the financing decided by the government. Even so, the collaboration
between the institutions initially involved remains, visible in current the guidance/co-advisory of students.

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

 Sim



4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
No que respeita estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação,
incluem-se os Espaços de estudo abertos 24 horas na UA, nomeadamente, Biblioteca, Espaço E24 e Snack E24. Estes
espaços são disponibilizados pela UA para que a comunidade académica possa estudar, a qualquer hora do dia ou da
noite, incluindo fins-de-semana. Outra das apostas da UA, no domínio do Ensino e Formação, envolve o
desenvolvimento de competências pedagógicas dos docentes. Neste contexto, uma das iniciativas que foi lançada em
2019, e que envolve as Pró-reitorias associadas à inovação pedagógica da Universidade de Aveiro e Universidade do
Minho, é o Docência +, que vai já para a sua 5.ª Edição.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Regarding structures that support the teaching and learning processes since the previous assessment process, they
include 24 hours study spaces open at UA, namely Library, E24 Space and Snack E24. These are the spaces made
available by the University of Aveiro so that the academic community can study, seven days a week, at any time of the
day or night. Another of the UA's activities, in the field of Education and Training, involves the development of
teachers' pedagogical skills. In this context, one of the initiatives that was launched in 2019, and which involves the
Dean's Offices associated with pedagogical innovation at the University of Aveiro and University of Minho, is Docência
+, which is now in its 5th Edition.

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

Não

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

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Not applicable.

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

Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Engenharia Física

1.3. Study programme.
Physics Engineering

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Despacho n.º 1471_09.02.2018.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Engenharia Física

1.6. Main scientific area of the study programme.
Physics Engineering

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a73aa0f6-482e-8604-5bfc-6183fecb4503/questionId/a82e9f78-0364-b9ea-338b-6169d93cb926


dígitos):
441

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
180

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

3 anos

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

3 years

1.10. Número máximo de admissões.
20

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

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
Not applicable.

1.11. Condições específicas de ingresso.
I. Detentores de grau de mestre ou equivalente legal em Engenharia Física ou áreas afins
II. Titulares de grau académico superior estrangeiro nas áreas definidas em I) conferido na sequência de um 2º ciclo de
estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um estado aderente a este processo
III. Titulares de um grau académico superior estrangeiro nas áreas de formação já definidas em I) que seja reconhecido
pelo órgão científico e estatutariamente competente
IV. O Conselho Científico da UA pode admitir candidatos que não satisfaçam as condições referidas nos números
anteriores mas cujo currículo escolar, científico ou profissional demonstre adequada preparação (nº1 do art.º 54º
Regulamento de Estudos da UA
V. Os candidatos que não reúnam as condições de comprovar a conclusão da habilitação de acesso mencionada nos
pontos I)-III) podem ser admitidos condicionalmente até à conclusão do grau habilitante (n. º3 Despacho Nº 41-
Reit/2021, de 05/jul)

1.11. Specific entry requirements.
I. Master level degree or legal equivalent in Physics Engineering or similar areas
II. Foreign higher education degree in the areas in I) awarded on completion of a 2nd cycle program organized in
accordance with the Bologna Process
III. Foreign higher education degree in the areas in I) recognized as satisfying the goals of the master’s degree by the
scientifically and statutorily competent body
IV. The Scientific Council can admit applicants who do not meet the above conditions but whose academic, scientific,
or professional CV reveals adequate preparation (54, No. 1 UA Regulations)
V. The recognition referred to in II)- IV) effect only entry to the study cycle and do not confer equivalence to the degree
of master or recognition of this degree
VI. The candidates who do not meet the conditions to prove the conclusion of the access qualification mentioned in
points I)-III) may be admitted conditionally until the conclusion of the qualification degree (nº3 Order No. 41-Reit/2021
5/Jul)

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não aplicável.

1.12.1. If other, specify:



Not applicable.

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

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

1.14._Alteração ao Regulamento de Creditações_UA.pdf
1.15. Observações.

Não aplicável.

1.15. Observations.
Not applicable.

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - Não aplicável.

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Not applicable.

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS
Obrigatórios /
Mandatory
ECTS

ECTS Mínimos
Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações
/
Observations

Engenharia Física/Physics Engineering EF 150 0
Eng.Física;Física;Gestão; Nanociências e Nanotecnologias;
Ciência e Eng.de Materiais /Physics Eng.;Physics; Nanosciences
and Nanotecnologies

EF/F/GES/NN/
CEM/QAC 30

(2 Items)  150 30  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 As metodologias adotadas estão definidas de modo que os alunos desenvolvam as competências subjacentes aos
objetivos definidos para cada UC. As aulas teóricas/teórico-práticas expõem-se e desenvolvem-se fomentando a
participação dos alunos na discussão e na aplicação dos conhecimentos específicos da unidade curricular, como
forma de promover a aprendizagem e a compreensão dos conceitos. Nas aulas teórico práticas privilegia-se o ensino
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baseado na resolução e discussão de problemas. Os alunos que pretendam aprofundar ainda mais os seus
conhecimentos e competências são remetidos para a resolução individual de exercícios, cuja discussão se remete
para as OT. Estas aulas são complementadas com aulas de prática laboratorial, onde são propostas atividades de
índole científica. Formas de garantia serão monitorizadas via o sistema de garantia qualidade (sgq promovido pela
escola Doutoral). Será, também, privilegiado o contacto informal com os estudantes.

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

The methodologies adopted are defined so that students develop the skills underlying the objectives defined for each
UC. Theoretical/theoretical-practical classes are developed by encouraging the participation of students in the
discussion and application of specific knowledge of the curricular unit, to promote learning and understanding of the
fundamental concepts. In practical theoretical classes, teaching is based on problem solving and discussion is
privileged. Students who wish to further deepen their knowledge and skills are referred to individual exercise
resolution, whose discussion refers to the tutorial classes (OT). These classes are complemented with laboratory
practice classes, where scientific activities are proposed. Forms of guarantee will be monitored via the quality
assurance system (sgq promoted by the Doctoral school). Informal contact with students will also be privileged.

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

O Subsistema para a Garantia da Qualidade dos Programas Doutorais (SGQ) recolhe informação diversa sobre o
funcionamento dos Planos Doutorais, incluindo as unidades curriculares, com base nas contribuições de alunos, entre
outras. A Comissão de Acompanhamento do Curso (constituída por 2 alunos doutorandos, um docente e o diretor de
curso) analisa os relatórios produzidos e propõe eventuais ações de melhoria, cuja análise e implementação é tida em
conta numa fase posterior do processo, em particular pelo Diretor do Plano Doutoral. Desta forma, estão assegurados
mecanismos de avaliação da carga de trabalho médio exigida nas várias unidades curriculares.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The Subsystem for Quality Assurance of Doctoral Programs (SGQ) collects diverse information on the functioning of
Doctoral Plans, including curricular units, based on contributions from students, among others. The Course
Monitoring Committee (consisting of 2 doctoral students, a professor, and the course director) analyzes the reports
produced by the students and the supervisors and proposes possible improvement actions, whose analysis and
implementation is taken into account at a later stage of the process by the Director of the Doctoral Plan. In this way,
mechanisms for evaluating the average workload required in the various curricular units are ensured.

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

Na Universidade de Aveiro encontra-se implementado um mecanismo interno para a garantia e melhoria da qualidade
(SGQ) baseado numa plataforma informática (sgq.ua.pt) e na qual são recolhidos dados que incidem
fundamentalmente sobre o funcionamento de cada UC mas também sobre a execução do plano de trabalhos do aluno
e das condições físicas e laboratoriais disponíveis para a execução do mesmo. A recolha de informações assenta em
relatórios elaborados pelos alunos, responsáveis das UCs e orientadores. Também, existe a inclusão de informação a
partir do Portal Académico Online (paco.ua.pt). A análise dos relatórios produzidos é da responsabilidade das
Comissões de Acompanhamento criadas no âmbito do SGQ e que envolvem o Diretor do Plano Doutoral, membros da
Comissão Científica e representantes dos alunos. Desta forma, estão criados canais de análise e discussão do normal
funcionamento do Plano Doutoral, sendo emitidos pareceres que promovem a correção de eventuais anomalias
detetadas.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
An internal mechanism for quality assurance and improvement has been implemented at the University of Aveiro,
based on a digital platform (sgq.ua.pt) and on which data is collected. These data relate fundamentally to the
functioning parameters of each UC but also on the execution of the student's work plan and on the physical and
laboratory conditions available for its execution. The collection of information is based on reports prepared by the
students, by the Coordinator of the curricular units and supervisors. There is the inclusion of information from the
Academic Portal. The analysis of the reports produced is the responsibility of the Monitoring Committees created
within the scope of the SGQ and which involve the Director of the Doctoral Plan, members of the Scientific Committee
and student representatives. In this way, channels for analysis and discussion of the normal functioning are created,
with opinions being issued that promote the correction of any detected anomalies.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Não aplicavel.

2.4 Observations.
 Not applicable.



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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Maria Rute de Amorim e Sá Ferreira André

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica / Scientific
Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Alexander Tselev Investigador Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Mechanical Engineering 100.00 Ficha
submetida

Ana Luisa Monteiro da Silva Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Programa Doutoral em Física -

MAP 100.00 Ficha
submetida

António Ferreira da Cunha
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Physics 100.00 Ficha
submetida

Armando António Cardoso
dos Santos Lourenço

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Física, especialidade de
Electromagnetismo e
Electrónica

100.00 Ficha
submetida

Carlos Alberto Ferreira
Marques Investigador Doutor Programa Doutoral em

Engenharia Física 100.00 Ficha
submetida

Carlos Antonio Delgado
Sousa Brites

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100.00 Ficha

submetida

Cátia Sofia Jorge Leitão Investigador Doutor Engenharia Física (3º Ciclo) 100.00 Ficha
submetida

Florinda Mendes da Costa
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciência e Engenharia de
Materiais 100.00 Ficha

submetida

João Cunha de Sequeira
Amaral Investigador Doutor Física 100.00 Ficha

submetida

João Filipe Calapez de
Albuquerque Veloso

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Física, especialidade de Física
Tecnológica 100.00 Ficha

submetida

Joaquim Fernando Monteiro
de Carvalho Pratas Leitão

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100.00 Ficha

submetida

Luís António Ferreira
Martins Dias Carlos

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Física, especialidade de Estado
Sólido 100.00 Ficha

submetida

Luís Manuel Cadillon
Martins Costa

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Física, especialidade de Matéria
Condensada 100.00 Ficha

submetida

Luiz Fernando Ribeiro
Pereira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100.00 Ficha

submetida

Manuel Almeida Valente
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Física 100.00 Ficha
submetida

Manuel Jorge de Araújo
Pereira Soares

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100.00 Ficha

submetida
Manuel Pedro Fernandes
Graça

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100.00 Ficha

submetida
Margarida Maria Resende
Vieira Facão

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha

submetida
Maria do Rosário Pimenta
Correia

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100.00 Ficha

submetida

Maria Rute de Amorim e Sá
Ferreira André

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Física 100.00 Ficha
submetida

Nuno João de Oliveira e
Silva Investigador Doutor Física 100.00 Ficha

submetida
Paulo Fernando Costa
Antunes

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Programa Doutoral em

Engenharia Física 100.00 Ficha
submetida

Ricardo Assis Guimarães
Dias

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100.00 Ficha

submetida

Rui Nuno Marques Pereira Investigador Doutor Física 100.00 Ficha
submetida

Vítor António Ferreira da
Costa

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor
Engenharia Mecânica,
especialidade de Transmissão
de Calor

100.00 Ficha
submetida
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Vitor Brás de Sequeira
Amaral

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Física, especialidade de Matéria
Condensada

100.00 Ficha
submetida

Luís Manuel Cadillon
Martins Costa

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Física, especialidade de Matéria
Condensada 100.00 Ficha

submetida

Luiz Fernando Ribeiro
Pereira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100.00 Ficha

submetida

Manuel Almeida Valente
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Física 100.00 Ficha
submetida

     2900  

<sem resposta>

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

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

3.4.1.1. Número total de docentes.
 29

3.4.1.2. Número total de ETI.
 29

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 23 79.310344827586

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE): 29 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

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

29 100 29

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

0 0 29

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um período
superior a três anos / Career teaching staff of the study programme with a link to the
institution for over 3 years

29 100 29

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

0 0 29

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

O corpo de TAG contém 16 técnicos, administrativos e de gestão de apoio técnico laboratorial e à investigação, das
quais 7 são do género feminino e 9 do género masculino; 3 com idade inferior a 40 anos, e 1 com idade superior a 60
anos; 15 têm contrato de trabalho por tempo indeterminado, 1 têm contrato de trabalho a tempo determinado; 8 têm
contrato indeterminado em funções públicas e 8 têm contrato pelo código de trabalho. Em termos de conteúdo
funcional 1 TAG na área de apoio à Gestão, 5 no Apoio Administrativo e 5 em áreas de apoio técnico laboratorial, 3 em
Apoio Logístico e infraestruturas, 1 com funções de suporte e 1 como apoio à investigação. A média de idades situa-
se nos 47,13 anos. O Departamento de Física tem ao serviço 15 trabalhadores em regime dedicação exclusiva e 1 em
regime de tempo parcial (80%).

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The technical staff (TAG) contains 16 technicians to support administrative and management tasks for laboratory and
research technical support, of which 7 are female and 9 are male; 3 under the age of 40, and 1 over the age of 60; 15
have an indefinite employment contract, 1 have a fixed-term employment contract; 8 have an indefinite contract in
public functions and 8 have a contract under the labor code. In terms of functional content, 1 TAG in the Management
support area, 5 in Administrative Support and 5 in laboratory technical support areas, 3 in Logistics Support and
infrastructures, 1 with support functions and 1 as research support. The average age is 47 years old. The DF employs
15 workers on an exclusive dedication basis and 1 on a part-time basis (80%).

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Mestrado (5)
1 – Mestre (2.º Ciclo) Administração e Gestão Pública
2 – Mestre (2º ciclo) em Engenharia Física
3 – Mestre - Técnico de laboratório
4 – Mestre – Gestor Ciência e tecnologia 
5 – Mestre em Engª Física (2.º ciclo)

Licenciatura (6)
1 – Licenciatura em Física
2 – Lic. em Tradução (1.º ciclo)
3 – Lic. Novas Tecnologias da Comunicação 
4 – Licenciado em Gestão de Empresas 
5 - Lic. Novas Tecnologias da Comunicação 
6 – Licenciatura em Ensino F&Q

Secundário/Básico (5)
1 - 12º ano de Escolaridade
2 - 12º ano de Escolaridade
3 - 12º ano de Escolaridade
4 - 12º ano de Escolaridade
5 - 9º ano (3º ciclo básico)

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Masters (5)
Licenciatura /Graduate Degree (6)
High School/ Basic Education (5)

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



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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
22

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 64
Feminino / Female 36

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 8
2º ano curricular 5
3º ano curricular 9
 22

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 20
N.º de candidatos / No. of candidates 4 6 13
N.º de colocados / No. of accepted candidates 2 5 13
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 2 5 11
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 15.5 14.5 13.5

Nota média de entrada / Average entrance mark 15.8 15.5 15

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

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

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

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 2 7 11
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 1



N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years

0 0 1

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 1 7 2

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates
in more than N+2 years 1 0 7

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Método alternativo baseado em radiação de micro-ondas para processamento térmico de materiais. Ano de conclusão:
2020. Resultado Final: Aprovado 

 
Estudos espectroscópicos de propriedades físicas de sistemas de nanopartículas de silício cristalino. Ano de
conclusão: 2020. Resultado Final: Aprovado 

 
Díodos orgânicos emissores de luz de grande eficiência baseados em materiais com fluorescência lenta ativada
termicamente. Ano de conclusao:2020. Resultado Final: Aprovado 

 
Multicamadas ferromagnéticas com anisotropia magnética programável. Ano de conclusão: 2020. Resultado Final:
Aprovado.

 
Sensores em POF baseados em intensidade para a avaliação da qualidade de águas. Ano de conclusao:2020.
Resultado Final: Aprovado. 

 
Plataforma Ótica Multiparametro para a Monitorização da Qualidade de Líquidos. Ano de Conclusão: 2020. Resultado
Final: Aprovado. 

Avaliação de planos em radioterapia - a caminho do planeamento automatizado. Ano de conclusão: 2020. Resultado
Final: Aprovado.

 
Processos de condução eletrónica em células de memória RERAM do tipo VCM com óxidos metálico. Ano de
conclusão: 2020. Resultado Final: Aprovado.

 
Controlo de Defeitos nos Filmes Finos de Cu2ZnSnS4 para Células Solares de Alta Eficiência. Ano de conclusão: 2020.
Resultado Final: Aprovado.

Desenvolvimento de transdutores e dispositivos à base de grafeno Ano de conclusão: 2020. Resultado Final:
Aprovado.

 
Processamento fotónico de sinais rádio provenientes de comunicações por satélite.Ano de conclusão: 2019.
Resultado Final: Aprovado.

Encapsulamento de nanopartículas à base de óxido de ferro com sílica para aplicações biomédicas. Ano de
conclusão: 2019. Resultado Final: Aprovado.

 
Novos materiais à base de niobato de bismuto para armazenamento de energia elétrica. Ano de conclusão: 2019.
Resultado Final: Aprovado.

Desenvolvimento de novos materiais para armazenamento de energia. Ano de conclusão: 2019. Resultado Final:
Aprovado.

 
Sensores de fibra ótica para meios desafiantes. Ano de conclusão: 2019. Resultado Final: Aprovado.

 
Rede de sensores de fibra ótica para monitorização in situ de baterias de lítio. Ano de conclusão: 2019. Resultado
Final: Aprovado.

 
Técnicas e dispositivos para a próxima geração de redes de comunicações óticas Ano de conclusão: 2018. Resultado
Final: Aprovado

 

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

Alternative method based on microwave radiation for thermal processing of materials. Year: 2020. Final Result:
Approved 

 
Spectroscopic studies of physical properties of crystalline silicon nanoparticle systems. Year: 2020. Final Result:
Approved 

 
Highly efficient organic light emitting diodes based on thermally activated dedlayed fluorescent materials. Ano de
conclusao:2020. Final Result: Approved 

 



Ferromagnetic multilayers with programmable magnetic anisotropy. Year: 2020. Final Result: Approved.

Intensity based POF sensors for water quality assessment. Ano de conclusao:2020. Final Result: Approved. 

Optical Multiparameter Platform for the Quality Monitoring of Liquids. Year: 2020. Final Result: Approved. 

Plan evaluation in radiotherapy: on the way to automated treatment planning. Year: 2020. Final Result: Approved.

Electronic conduction processes in VCM-type metal-oxide ReRAM cells. Year: 2020. Final Result: Approved.

Cu2ZnSnS4 thin film engineering and defect control for high efficiency solar cells. Year: 2020. Final Result: Approved.

Development of graphene-based transducers and devices. Year: 2020. Final Result: Approved.

Microwave photonics beamforming for satellite radio communication links. Year: 2019. Final Result: Approved.

Encapsulation of iron oxide-based nanoparticles in silica shells for biomedical applications. Year: 2019. Final Result:
Approved.

New bismuth niobate-based materials for electrical energy storage. Year: 2019. Final Result: Approved.

Development of new materials for energy storage. Year: 2019. Final Result: Approved.

Optical fiber sensors for challenging media. Year: 2019. Final Result: Approved.

Rede de sensores de fibra ótica para monitorização in situ de baterias de lítio/ Optical fiber sensors networks for in
situ lithium-ion batteries monitoring. Year: 2019. Final Result: Approved.

Devices and techniques for the next generation of optical networks. Year: 2018. Final Result: Approved

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

UNIDADE CURRICULAR AREA Inscritos Avaliado Aprovado nos anos letivos 2018-2019/2019-2020/2020-2021

TÉCNICAS DE PREPARAÇÃO DE FILMES Física 2/5/8
TÓPICOS AVANÇADOS DE FÍSICA II Física 5/5/9
TECNOLOGIAS DE MICRO E NANO PROCESSAMENTO Física 4/5/8
DISPOSITIVOS E SENSORES Engenharia Física 4/5/8
TECNOLOGIAS ÓPTICAS Engenharia Física 4/5/8
TÓPICOS AVANÇADOS DE FÍSICA I Física 5/5/9
PREPARAÇÃO DO PROJECTO DE TESE Engenharia Física 9/9/9

Em reuniões semestrais da Comissão Científica são analisados os resultados das avaliações às diversas
unidades curriculares e em reunião anual o estado de avanço da tese de cada estudante. Em face dos
resultados podem ser propostas alterações no funcionamento do curso. A taxa de aprovação anual é de
90%/100%/82%. Em alguns anos, A PREPARAÇÃO DO PROJECTO DE TESE apresenta valores inferiores, pois alguns
alunos optam por realizá-la no segundo ano. Esta situação mereceu atenção da direção que curso que promove a
sensibilização dos alunos e orientadores para evitar esta situação, o que tem vindo a ser atendido.

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

COURSE AREA Registered Evaluated Passed in the academic terms 2018-2019/2019-2020/2020-2021

TEC. FILM PREPARATION Physics 2/5/8
ADVANCED TOPICS OF PHYSICS II Physics 5/5/9
TEC. MICRO NANO PROCESSING Physics 4/5/8
DEVICES SENSORS Physics Eng. 4/5/8
OPT TECHNOL. Physics Eng. 4/5/8
ADVANCED TOPICS OF PHYSICS II Physics 5/5/9
THESIS PREAPARATION Physics Eng. 9/9/9

At biannual meetings of the Scientific Committee, the results of the evaluations of the various curricular units and, at
an annual meeting, the state of progress of each student's thesis. In the face of results can be proposed changes in the
functioning of the course. The annual pass rate is 90%/100%/82%. In some years, THE PREPARATION OF THE THESIS
PROJECT presents lower values, as some students choose to do it in the second year. This situation deserved
attention from the direction of the course that promotes the awareness of students and supervisors to avoid this
situation, which has been taken care of.

6.1.4. Empregabilidade.



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

Os dados sobre a empregabilidade dos diplomados com grau de doutor pela Universidade de Aveiro [1] revelam uma
taxa de desemprego inferior a 5%, estando 88% dos doutorados em setor de atividade relacionado com a sua área de
estudo. Acresce a informação de que a taxa de desemprego (incluindo todos os diplomados) na área das Engenharias
(7%) é inferior àquela observada no campo das ciências exatas (17%). A nível nacional (inquérito da DGEEC) a taxa de
desemprego de Doutorados na área das Engenharias (1%) é, também, é inferior àquela das ciências exatas (2%). De
relevar que a taxa de desemprego de Doutorados na área das Engenharias é das mais baixas no quadro geral de todas
as áreas CNAEF. No caso particular do PDEF, informação interna incluída na última avaliação curricular refere que a
totalidade dos diplomados obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos.

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

Data on the employability of graduates with a doctoral degree from the University of Aveiro [1] reveal an
unemployment rate of less than 5%, with 88% of PhDs in the sector of activity related to their field of study. There is
also the information that the unemployment rate (including all graduates) in the field of Engineering (7%) is lower than
that observed in the field of exact sciences (17%). At national level (DEGEEC survey) the unemployment rate for
Doctorates in Engineering (1%) is also lower than that of exact sciences (2%). It should be noted that the
unemployment rate for Doctorates in Engineering is one of the lowest in the general framework of all CNAEF areas. In
the case of the PDEF, internal information included in the last curricular assessment refers that all graduates obtained
employment in sectors of activity related to the area of the study cycle.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Os dados disponíveis para a empregabilidade dos doutorados em engenharia são muito favoráveis, tendo-se inclusive
observado um aumento da procura de doutores nas áreas das engenharias, devido ao financiamento acrescido que
apoios atividades de I&D em ambiente industrial/empresarial. O PDEF acompanha esta tendência e, como tal, deve
manter a colaboração com entidades externas e estar envolvido em projetos de financiamento de onde destaca, nos
últimos anos as tipologias do programa COMPETE2020.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The data available for the employability of doctorates in engineering are very favorable, with an increase in the demand
for doctors in engineering areas. It has been observed an increase for the demand of od doctorates due to the
increased funding that supports R&D activities in an industrial/business environment. The PDEF follows this trend and,
as such, must maintain collaboration with external entities and be involved in financing projects, from which it has
highlighted, in the last years, the typologies of the COMPETE2020 program.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES /
Institution

N.º de docentes do
ciclo de estudos
integrados/ No. of
integrated study
programme’s
teachers

Observações / Observations

CICECO – Instituto de Materiais de
Aveiro/ CICECO – Aveiro Institute
of Materials

Excelente
/Excellent

Universidade
de Aveiro
/University of
Aveiro

9

A classificação obtida corresponde ao valor
máximo atribuído na última avaliação que decorreu
em 2020 /The classification obtained corresponds
to the maximum value given in the last evaluation
that took place in 2020

Instituto de Nanoestruturas,
Nanomodelação e Nanofabricação
- I3N /Institute of Nanostructures,
Nanomodeling and Nanofabrication
– I3N

Excelente
/Excellent

Universidade
de Aveiro
/University of
Aveiro

18

A classificação obtida corresponde ao valor
máximo atribuído na última avaliação que decorreu
em 2020 /The classification obtained corresponds
to the maximum value given in the last evaluation
that took place in 2020

Instituto de Telecomunicações /
Instituto de Telecomunicações

Excelente
/Excellent

Universidade
de Aveiro
/University of
Aveiro

2

A classificação obtida corresponde ao valor
máximo atribuído na última avaliação que decorreu
em 2020 /The classification obtained corresponds
to the maximum value given in the last evaluation
that took place in 2020.

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 



https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/a73aa0f6-482e-8604-5bfc-6183fecb4503
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/a73aa0f6-482e-8604-5bfc-6183fecb4503
6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada
na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional,
regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

O Programa Doutoral em Engenharia Física fornece formação avançada relevante para a crescente necessidade de
doutorados especializados na área da Engenharia como forma de contribuir para o desenvolvimento académico e
industrial a nível nacional, regional e local, bem como contribuir para o aumento da cultura científica na área das
ciências exatas, enquadrando-se nos desafios sociais atuas. Esta formação beneficia da capacidade individual e
completar resultante participação de dias unidades de investigação do departamento de Física da Universidade de
Aveiro, nomeadamente o CICECO – Instituto de Materiais de Aveiro e o Instituto de Nanoestruturas, Nanomodelação e
Nanofabricação - I3N com classificação de Excelente. A sua estrutura curricular privilegia a preparação e a execução
do plano de trabalhos do aluno. Acresce a formação em áreas afins ao plano de trabalho. PDEF beneficia também do
mecanismo de avaliação e garantia de boas práticas ao longo do percurso do aluno. No atual quadro pós-pandemia
antecipam-se oportunidades de formação e empregabilidade no âmbito do Programa Doutoral em Engenharia Física.

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

The Doctoral Program in Physical Engineering provides advanced training relevant to the growing need for specialized
doctorates in the field of Engineering to contribute to academic and industrial development at national, regional and
local levels, as well as to contribute to the increase of scientific culture in the area. exact sciences, fitting in with
current social challenges. This training benefits from the individual capacity and to complete the resulting participation
of days in research units of the Physics Department of the University of Aveiro, namely CICECO –Aveiro Institute of
Materials and the Institute of Nanostructures, Nanomodeling and Nanofabrication – I3N with Excellent classification. Its
curricular structure favors the preparation and execution of the student's work plan. There is also training in areas
related to the work plan. The PDEF also benefits from the mechanism for evaluating and guaranteeing good practices
throughout the student's path. In the current post-pandemic framework, training and employability opportunities are
anticipated within the scope of the Doctoral Program in Physical Engineering.

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

As atividades científicas realizadas no âmbito do programa doutoral estão integradas essencialmente no contexto dos
laboratórios associados CICECO e I3N com financiamento do orçamento de estado e europeu. Acresce que as
atividades de investigação, também, se enquadram em projetos financiados pela Fundação para a Ciência e a
Tecnologia (FCT), bem como projetos nacionais com financiamento Portugal2020 de onde se destacam projetos de
copromoção (compete2020) que integram as atividades científicas em parcerias nacionais e internacionais.

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

The scientific activities carried out under the doctoral program are essentially integrated in the context of the
associated laboratories CICECO and I3N with funding from the Portuguese state and the European commission.
Furthermore, the research activities are also part of projects funded by the Foundation for Science and Technology
(FCT), as well as national projects funded by Portugal2020, which include co-promotion projects (compete2020) that
integrate scientific activities in partnerships nationals and internationals.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

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

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 5
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 4

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Os alunos podem realizar um estágio curricular ou profissionalizante, numa instituição parceira no âmbito de redes e
grupos de cooperação internacional nos quais a UA participa com universidades de todos os continentes. Os estudos
realizados fora têm pleno reconhecimento académico, no âmbito do Sistema Europeu de Transferência de Créditos. O
Gabinete de Relações Internacionais fornece informações acerca dos principais programas nacionais, europeus e

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/a73aa0f6-482e-8604-5bfc-6183fecb4503
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/a73aa0f6-482e-8604-5bfc-6183fecb4503


transnacionais em matéria de educação, formação e investigação e apoio as candidaturas. De notar que a UA é
detentora das certificações ‘’ECTS Label’’ e ‘’DS Label’’. A da UA está no Consórcio Europeu de Universidades
Inovadoras (ECIU) que é uma rede de 13 universidades unidas desde 1997 é uma mais-valia para a mobilidade, onde se
inclui financiamento próprio. A direção do PDEF colaborará ativamente com a reitoria da UA no sentido da divulgação
destas atividades para fomentar a sua participação pelos estudantes, orientadores e docentes.

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

The students can participate in mobility experiences in a partner institution in the context of the wide range of
international networks and cooperative groups in which the UA participates in all continents. Studies carried out in a
partner institution are awarded full academic recognition under the European Credit Transfer System. The International
Relations Office provides information about the national, European, and transnational programs and supports the
application process. The UA is a holder of the European Commission ECTS and Diploma Supplement Quality Labels.
The UA holds the ECTS Label and DS Label. The integration of the UA in the European Consortium of Innovative
Universities (ECIU), which is a network of 13 universities united since 1997, is an asset for mobility, which includes its
own funding. The PDEF board will actively collaborate with the AU rectory to publicize these activities to encourage
their participation by students, advisors and faculty.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 No quadro 6.1.1 observa-se um número excecionalmente elevado (7) de alunos que no ano 2018/2019 e 2019/2020

completaram a sua formação em (N+2) anos. A taxa de conclusão do ciclo de estudos é elevada, não se registando
abandono, pelo que se considera pontual este facto nos anos referidos. Ainda assim, a direção de curso pretende de
monitorar a eficiência formativa nos próximos anos, a fim de antecipar as causas para o prolongamento da formação
para além dos N anos previstos.

 
No ponto 6.3.1 observa-se um número reduzido de alunos estrangeiros matriculados e uma baixa taxa de mobilidade
dos docentes. A recente promoção da comunição e formação através de plataformas digitais podem ter contribuído
para esta diminuição. O acesso a formação online, a partir de qualquer ponto de origem pode ser um fator dissuasor
para a mobilidade física. Ainda assim, o nível de internacionalização será monitorado e o PDEF acompanhará as
iniciativas globais que UA e a EDUA promovem anualmente junto dos seus docentes e alunos.

6.4. Eventual additional information on results.
 In 6.1.1 there is an exceptionally high number (7) of students who in 2018/2019 and 2019/2020 completed their training

in (N+2) years. The rate of completion of the study cycle is high, with no dropouts being recorded, which is why this
fact is considered punctual in the referred years. Even so, the course director intends to monitor the training efficiency
in the coming years, in order to anticipate the causes for the extension of the training beyond the N years foreseen.

 
In 6.3.1 there is a small number of foreign students enrolled and a low rate of professors mobility. The recent
promotion of communication and training through digital platforms may have contributed to it. Access to online
training from any point can be a factor towards the decrease os physical mobility. Even so, the level of
internationalization will be monitored and the PDEF will accompany the global initiatives that UA and EDUA promote
annually among their teachers and students.

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

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de

preencher as secções 7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://www.ua.pt/sigq/page/22105

 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema
interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).

 7.1.2._RelCurso_9933_2019_2020.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou
estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/a73aa0f6-482e-8604-5bfc-6183fecb4503/questionId/ad4e3eb0-67e7-ba57-8eb4-6169d9cf9409


recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do
sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos
resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas
medidas. 

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

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

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

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

8.1.1. Pontos fortes 
1. Excelente preparação e reputação da formação na UA

 2. Avaliação muito positiva pelos estudantes, antigos estudantes e docentes
 3. Excelentes instalações, infraestruturas e equipamentos adequados para o ensino técnico-científico

 



4. A qualificação, experiência, competência e vínculo do pessoal docente e não docente
5. A qualidade da investigação e dos centros de investigação

8.1.1. Strengths 
1. Excellent preparation and training reputation at the AU
2. Very positive evaluation by students, former students and faculty
3. Excellent facilities, infrastructure and equipment suitable for technical-scientific teaching
4. The qualification, experience, competence and bond of teaching and non-teaching staff
5. The quality of research and research centers

8.1.2. Pontos fracos 
1. Competitividade na captação de alunos
2. Existência de poucas aulas práticas na componente letiva (1º ano letivo)

8.1.2. Weaknesses 
1. Competitiveness in attracting students
2. Existence of few practical classes in the teaching component (1st academic year)

8.1.3. Oportunidades 
1. Grande investimento de fundos nacionais e europeus dedicados à investigação e desenvolvimento em ambiente
empresarial. 
2. Escassez no mercado de trabalho de profissionais na área da Engenharia Física e Física aplicada.
3. Grande potencial de empregabilidade no estrangeiro
4. UC opção livre que potencia a flexibilidade e complementaridade de formação

8.1.3. Opportunities 
1. Large investment by national and European funds dedicated to research and development in a business
environment. 
2. Lack of professionals in the field of Physics Engineering and Applied Physics.
3. Great employability potential abroad
4. UC free option that enhances the flexibility and complementary of training

8.1.4. Constrangimentos 
1. Fraqueza do tecido industrial nacional
2. Baixa empregabilidade no meio académico e industrial nacional
3. Restrições orçamentais e as constantes alterações ao nível do financiamento de bolsas e projetos de I&D 
4. Elevada competitividade e baixas taxas de aprovação de bolsas de PhD e de projetos de I&D com financiamento
nacional e internacional
5. Baixa competitividade do montante de uma bolsa de PhD face a um salário de mestre numa empresa
6. Tempos decisão para atribuição de bolsas de estudo pelas entidades financiadoras nacionais (FCT) muito elevado

8.1.4. Threats 
1. Weakness of the national industries and companies
2. Low employability in the national academic and industrial environment
3. Budget restrictions and constant changes in funding for grants and R&D projects
4. High competitiveness and low approval rates for PhD grants and R&D projects with national and international
funding
5. Low competitiveness of the amount of a PhD scholarship compared to a master's salary in a company
6. Very high decision times for granting scholarships by the national financing entities (FCT)

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. Competitividade na captação de alunos. Este deverá ser equacionado a nível da visibilidade da UA, a nível nacional
e internacional. 

 2. A restruturação do curso que permitirá maior flexibilidade curricular e menor duração do PD são fatores relevantes. 
 3. Na área de formação do ciclo de estudos desenvolver e dinamizar os intercâmbios/protocolos/programas já

existentes, nomeadamente no âmbito da ECIU
 4. Aumentar o número de estudantes a desenvolver o programa de trabalhos em ambiente empresarial

 

8.2.1. Improvement measure 
1. Competitiveness in attracting students. This should be addressed at the level of UA visibility, at national and
international levels.



2. The restructuring of the course that will allow greater curricular flexibility and shorter duration of the PD are relevant
factors.
3. In the training area of the study cycle, develop and streamline existing exchanges/protocols/programs, namely
within the scope of the ECIU
4. Increase the number of students developing the work plan in a business environment

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1. A prioridade mais elevada está na promoção da restruturação do curso que permitirá aproximá-lo de outros em
áreas científicas afim.
2. A médio prazo fomentar a colaboração com empresas para dar visibilidade ao trabalho em curso nos planos de
trabalho, potenciando o emprego a 3 anos.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1. The highest priority is to promote the restructuring of the course that will bring it closer to others in related scientific
areas.
2. In the medium term, to encourage collaboration with companies to give visibility to the work in progress in the work
plans, promoting 3-year employment

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Acompanhamento da evolução dos número de alunos por ano e do valor médio ( e mediana) da classificação de
acesso, face a programas doutorais em áreas afim na UA e externamente (nacionais e internacionais)
2. Acompanhamento da evolução do número de alunos a realizarem trabalho em ambiente empresarial
3. Acompanhamento da evolução do número de alunos a realizarem estágios de curta/média duração em instituições
(nacionais e estrangeiras)

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. Monitoring the evolution of the number of students per year and the average value (and median) of the access
classification, compared to doctoral programs in related areas at the UA and abroad (national and international levels)
2. Monitoring the evolution of the number of students developing the R&D activities in a business environment
3. Monitoring the evolution of the number of students undertaking short/medium-term internships in institutions
(national and abroad)

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
O novo plano de estudos tem maior flexibilidade curricular, com todas as unidades curriculares semestrais e com a
lecionação concentrada no 1º semestre do 1ºano, facilitando o acesso de alunos provenientes de empresas
(trabalhadores-estudantes). Acresce que a inclusão de um módulo numa nova unidade curricular (Temos de
Engenharia Física) que envolverá a inclusão de seminários lecionados por doutores a trabalhar em empresas. Espera-
se aumentar a visibilidade do programa doutoral ao meio empresarial e fomentar o contacto dos alunos com este
meio, potenciando uma interação futura. 
O 1º semestre do 1º ano é completado com duas outras Unidades curriculares designadas, respetivamente, por
''Temas de Engenharia Física'' e ''Opção Livre''. A unidade curricular ‘'Temas de Engenharia Física'', da área científica
da Engenharia Física é composta pela oferta de 10 módulos de 6 h/módulo distribuídas por 4h de índole teórico-prática
e 2 h prática laboratorial. Será seguida uma metodologia de exposição de índole teórica prática complementada com
prática laboratorial, em todos os módulos. Pretende-se, assim, que os alunos adquiriam uma visão abrangente de
diferentes áreas da Engenharia Física e, em simultâneo, possam selecionar os temas de maior proximidade à sua área
de especialização. A ''Opção Livre'' deverá ser uma unidade curricular de 3º ciclo da UA ou Universidade com quem
esta tenha protocolo de cooperação. A escolha desta ''Opção Livre'' deverá ser proposta e justificada pelo orientador e
pelo aluno. Pretende-se que esta ''Opção Livre'' complete a formação específica dos alunos num tema relevante para o
cumprimento dos objetivos subjacentes ao plano de trabalhos da tese ou permita ao aluno formação numa área
complementar com vista ao mercado de trabalho empresarial (por exemplo, gestão). No 2º semestre do 1ºano as
unidades curriculares foram substituídas pela ''tese'', a fim de antecipar o contacto dos alunos com o plano de
trabalhos e o orientador.

 

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
The new study plan has greater curricular flexibility, with all curricular units concentrated in the 1st semester of the 1st
year, facilitating the access of students from companies (workers-students). Furthermore, the inclusion of a module in
a new curricular unit (Topics in Physical Engineering) which will involve the inclusion of seminars taught by doctors
working in companies is one aspect. It is expected to increase the visibility of the doctoral program to the business
environment and encourage students' contact with this environment, promoting future interaction.

 The 1st semester of the 1st year is completed with two curricular units designated, respectively, by ''Physical
Engineering Themes'' and ''Free Option''. The ‘'Physical Engineering Themes'' curricular unit, in the scientific area of
Physics Engineering, comprises the offer of, at least, 10 modules of 6 h/module distributed over 4 hours of theoretical-



practical nature and 2 hours of laboratory practice. A theoretical and practical exposition methodology will be followed,
complemented with laboratory practice, in all modules. It is intended, therefore, that students acquire a comprehensive
view of different areas of Physical Engineering and, at the same time, can select the themes that are closest to their
area of specialization. The ''Free Option'' must be a curricular unit of the 3rd cycle of the UA or University with which it
has a cooperation protocol. The choice of this ''Free Option'' must be proposed and justified by the supervisor and the
student. It is intended that this ''Free Option'' completes the specific training of students in a topic relevant to the
fulfillment of the objectives underlying the thesis work plan or allows the student to train in a complementary area with
a view to the business labor market (for example, management and economics). In the 2nd semester of the 1st year, the
curricular units were replaced by the ''thesis'', to anticipate the students' contact with the work plan and the
supervisor.

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

9.2. Não aplicável

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

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 Not applicable.

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Engenharia Física / Physical
Engineering EF 174 0

Qualquer área científica / Any
scientific area QAC 0 6

(2 Items)  174 6  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Não aplicável - 1

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 Not applicable

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 1

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações
/
Observations
(5)

Preparação de Projeto de Tese
/Thesis Project Preparation EF 1º

semestre/semester 486 OT-18 18

Temas de Engenharia Física
/Topics in Physics Engineering EF 1º

semestre/semester 162 T-15; PL-15; OT-15 6

Opção Livre/ Free Option QAC 1º
semestre/semester 162 n/a 6 Qualquer UC

de 3º Ciclo

Tese (1º ano) / Thesis (1st year) EF 2º
Semestre/semester 810 OT - 30 30

(4 Items)       



9.3. Plano de estudos - Não aplicável - 2

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Tese (2º ano) / Thesis
(2nd Year) EF 1º

semestre/semester 810 OT- 30 30

Tese (2º ano) / Thesis
(2nd Year) EF 2º

semestre/semester 810 OT- 30 30

(2 Items)       

9.3. Plano de estudos - Não aplicável - 3

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not applicable.

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Tese (3º ano) / Thesis EF 1º
Semestre/Semester 810 OT - 30 30

Tese (3º ano) / Thesis EF 2º
Semestre/Semester 810 OT - 30 30

(2 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Temas de Engenharia Física

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Temas de Engenharia Física

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Topics in Physics Engineering



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

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
T-15; PL-15; OT-15

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
(cada módulo terá a duração de 6 h, divididas por 2 h em 3 semanas, estando prevista a frequência dos alunos em 5
módulos)

9.4.1.7. Observations:
(each module will have a duration of 6 hours, divided by 2 hours into 3 weeks, with the attendance of students being
planned for 5 modules

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Manuel Cadillon Martins Costa

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Rute de Amorim e Sá Ferreira André/Sandra Filipa Henriques Correia
António Cunha/Luis Pereira
Joaquim Fernando Monteiro de Carvalho Pratas Leitão
Carlos António Delgado Sousa Brites
Alexander Tselev
Carlos Marques
Ricardo Assis Guimarães Dias
Rui Nuno Marques Pereira
Cátia Leitão
Vitor Amaral/Rosário Correia/Nuno João Silva
Filipe Figueiredo

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Propõe-se uma estrutura modular baseada em conteúdos científicos e técnicos atuais, na área da Engenharia Física
(EF), que sejam relevantes no futuro dos doutorandos. O contacto com temas diversos, mas sempre recentes terá
como finalidade:
i) Adquirir conhecimentos em subáreas da EF
ii) Definir estratégias para solucionar problemas gerais em Engenharia
iii) Reconhecer componentes do desenvolvimento tecnológico
iv) Explorar as potencialidades tecnológicas dos tópicos abordados
v) Reconhecer os riscos associados à tecnologia
vi) Capacidade de refletir criticamente sobre o impacto da comunicação no relacionamento interpessoal
(potencialidades e limitações da comunicação)
vii) Identificar e aplicar as ferramentas necessárias (conhecimentos, atitudes e comportamentos) que permitam a
comunicação efetiva na forma oral
viii) Atingir taxas altas de satisfação e níveis mais baixos de ansiedade associados a um discurso oral

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this modular Curricular Unit, current scientific and technical contents will be taught in the area of Physics
Engineering, which are particularly relevant in the future research work of the PhD students. The study of different
topics will aim to:
i) Acquire knowledge in different areas of Physical Engineering
ii) Define strategies to solve general problems in Physical Engineering
iii) Recognize the different components of technological development
iv) Explore the technological potential of the topics 
v) Recognize the risks associated with technology
vi) Demonstrate the ability to critically reflect on the impact of communication on interpersonal relationships
(communication strengths and limitations)
vii) Identify and apply the necessary tools (knowledge, attitudes, and behaviors) that support the development of



public speaking skills to communicate effectively 
ix) Achieve high satisfaction rates and lower anxiety levels associated with oral speech

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Esta unidade curricular é composta pelos seguintes módulos. Cada aluno deve escolher um
total de cinco módulos para completar esta unidade. Os horários serão organizados, assim que as escolhas dos
alunos forem conhecidas. Cada módulo tem a duração de 3 semanas com 2 horas de contato semanais. 
1. Competências de Formação Transversal em Eng. Física
2. Tecnologia fotovoltaica: Materiais, arquitetura das células solares, métodos de crescimento e caracterização
3. Técnicas espectroscópicas de caracterização ótica
4. Dispositivos baseados em heteroestruturas de Si/Ge : desafios tecnológicos e aplicações
5. Propriedades elétricas de materiais
6. Técnicas de Preparação de Filmes
7. Sistemas e sensores óticos: fabricação e aplicação
8. Isoladores Topológicos
9. Fundamental phenomena and applications of semiconductor nanoparticle systems
10. Ótica biomédica – sensores
11. Magnetismo
12. Sistemas eletroquímicos de conversão e armazenamento de energia

9.4.5. Syllabus:
This curricular unit is composed of several modules described below. Each student must choose a total of five
modules to complete this unit. Timetables will be arranged after students’ choices are known. Modules take 3 weeks
with 2 contact hours per week.

1. Transversal Training Skills in Physical Engineering
2. Photovoltaic technology: Materials, solar cell architecture, growth methods and characterization
3. Spectroscopic techniques for optical characterization
4. Devices based on Si/Ge heterostructures: technological challenges and applications
5. Electrical properties of materials
6. Film Preparation Techniques
7. Optical systems and sensors: manufacturing and application
8. Topological Insulators
9. Fundamental phenomena and applications of semiconductor nanoparticle systems
10. Biomedical optics - sensors
11. Magnetism
12. Electrochemical energy conversion and storage systems

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O módulo I fornece as ferramentas de desenvolvimento pessoal e as competências transversais detalhadas nos
objetivos vi-ix. Os módulos 2-12 contribuem para a criação de conhecimento em Engenharia Física (objetivo i). Os
módulos 2, 4, 7, 10 e 12 exploram as potencialidades tecnológicas e os riscos associados referidos nos objetivos iv e
v. Os módulos 3, 5, 6 8, 9 e 11 fornecem uma visão fundamental e aplicada para definir estratégias para solucionar
problemas gerais em Engenharia e contribuir para o desenvolvimento tecnológico (objetivos ii e iii). As abordagens
teóricas e/ou experimentais procuram uma visão integrada, ainda que possam ter procedimentos diferentes,
dependentes das particularidades de cada módulo. Esta UC propõe um conjunto de cursos modulares adaptados às
necessidades de cada aluno. Os alunos são obrigados a frequentar 5 módulos diferentes, escolhidos de um conjunto
que abrange vários ramos da Engenharia Física e Física Aplicada.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Module I provides the tools for personal development and cross-cutting skills detailed in objectives vi-ix. Modules 2-12
contribute to the acquisition of knowledge in Physical Engineering (objective i). Modules 2, 4, 7, 10 and 12 explore the
technological potential and associated risks referred to in objectives iv and v. Modules 3, 5, 6 8, 9 and 11 provide a
fundamental and applied view, allowing to define strategies to solve general problems in Physical Engineering and
contribute to technological development according to objectives ii and iii. Theoretical and/or experimental approaches
seek an integrated view of these themes, although they may have different procedures, depending on the
particularities of each module. This UC proposes a set of modular courses adapted to the needs of each student.
Students are required to attend 5 different modules, chosen from a set that covers various branches of Physics
Engineering and Applied Physics.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino dependem de cada módulo, e apresentam-se resumidamente em anexo. Cada módulo
combina a lecionação de conteúdos de índole TP (4h) com uma componente PL (2h). Alguns módulos podem assumir
a forma de tarefas de orientação tutorial supervisionada. A avaliação nos módulos consistirá num exame e/ou ensaio
escrito ou apresentação oral. Dos 5 módulos selecionados, os alunos serão, apenas avaliados em 3 módulos,
selecionados por si. A avaliação global será discreta, sendo que cada módulo contribui igualmente para a avaliação
total.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):



Teaching methodologies depend on each module and are briefly presented in the annex. Each module combines the
teaching of contents of a TP nature (4h) with a PL component (2h). Some modules may take the form of supervised
tutorial guidance tasks. The assessment in the modules will consist of an exam and/or written essay or oral
presentation. Of the 5 modules selected, students will only be evaluated in 3 modules, selected by you. The overall
assessment will be discrete, with each module contributing equally to the total assessment.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Cada módulo combina a lecionação de conteúdos de índole TP (4h) com uma componente PL (2h). A componente TP
será lecionada com recurso a suporte visual (transparências) previamente disponibilizado aos alunos, incluindo a
análise e discussão de problemas de índole TP. A componente PL decorrerá obrigatoriamente em ambiente
laboratorial, onde os conteúdos TP serão aplicados e usados na discussão da experiência realizada. As metodologias
de ensino específicas dependem de cada módulo, e apresentam-se resumidamente num documento anexo, preparado
com a contribuição do docente de cada módulo.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Each module combines the teaching of contents of a TP nature (4h) with a PL component (2h). The TP component will
be taught using visual support (transparencies) previously made available to students, including the analysis and
discussion of TP problems. The PL component will necessarily take place in a laboratory environment, where the TP
contents will be applied and used in the discussion of the experience carried out. The specific teaching methodologies
depend on each module, and are briefly presented in an attached document, prepared with the contribution of the
teacher for each module.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Taylor, A. Soft skills hard results:A practical guide to people skills for analytical leaders. Practical Inspiration
Publishing 2020
Solar Electricity Handbook, A simple, practical guide to solar energy–designing and installing solar PV systems,
Internet linked, Michael Boxwell 2015
G Blasse,"Luminescent Materials", Springer-Verlag Telos 1994
Silicon Quantum Integrated Circuits, E Kasper, DJ Paul, Springer-Verlag, Berlin 2005
Ohring, M. Materials Science of Thin Films: Deposition and Structure, 2nd edition 2002
Hans Joachim Eichler, J Eichler, O Lux, Lasers: Basics, Advances and applications, Springer 2018
A Short Course on Topological Insulators: Band Structure and Edge States in One and Two Dimensions JKK Asbóth
2016
Kim et al. Adv. Mater. 25,4986–5010, 2013
R Splinter, B Hooper, An introduction to biomedical optics,Taylor & Francis 2007
Guimarães AP, Principles of Nanomagnetism, Springer 2017
Rechargeable Batteries Materials, Technologies and New Trends, Z Zhang, S Zhang, Wiley 2015

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


