
ACEF/1920/0901127 — 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.
PERA/1516/0901127

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar

1.3. Data da decisão.
2016-09-08

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._PDEGI_A3ES_2019_Síntese.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.
O ciclo de estudos passou a ter 174 ECTS da área científica de EGI e 6 ECTS de qualquer área científica (UC Opção Livre).
A justificação encontra-se no ponto 2.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
The study cycle now has 174 ECTS from the MIE scientific area and 6 ECTS from any scientific area (CU Free Option).
The justification is in point 2.

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.
As alterações ao plano de estudos foram as seguintes:
- aumento dos ECTS atribuídos às UCs de Preparação do Projeto de Tese (PPT I e PPT II) e de Tópicos Avançados em Engenharia e Gestão Industrial
(TAEGI I e TAEGI II), em correspondência com o trabalho extra aula que exigiam;
- eliminação das UCs Opção I, Opção II e Inovação e Empreendedorismo pelas dificuldades que provocavam quando comparadas com o valor que
acrescentavam;
- inclusão de uma nova UC, designada por Seminário de Engenharia e Gestão Industrial, que permitiu enquadrar testemunhos de protagonistas de
referência na área da Engenharia e Gestão Industrial (nomeadamente, investigadores).
Como consequência dessas alterações, resultou para a parte letiva do plano de estudos a estrutura que se segue:
1º Semestre
Metodologia de Investigação (EGI) - 162 Horas Trabalho / Horas Contacto TP-24, 6 ECTS
Preparação do Projeto de Tese I (EGI) - 216 Horas Trabalho / Horas Contacto TP-12 e OT-12, 8 ECTS
Tópicos Avançados em EGI I (EGI) - 270 Horas Trabalho / Horas Contacto TP-36, 10 ECTS
Seminário de EGI (EGI) - 162 Horas Trabalho / Horas Contacto S-18, 6 ECTS
Total: 30 ECTS

2º Semestre
Análise Estatística de Dados (EGI) - 162 Horas Trabalho / Horas Contacto TP-24, 6 ECTS
Preparação do Projeto de Tese II (EGI) - 216 Horas Trabalho / Horas Contacto TP-12 e OT-12, 8 ECTS
Tópicos Avançados em EGI II (EGI) - 270 Horas Trabalho / Horas Contacto TP-36, 10 ECTS
Opção Livre (várias áreas científicas), 162 Horas Trabalho / Horas Contacto --, 6 ECTS
Total: 30 ECTS

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
The changes to the study plan were the following:
- increase in ECTS attributed to the CUs of Thesis Project Preparation (PPT I and PPT II) and Advanced Topics in Industrial Engineering and
Management (TAEGI I and TAEGI II), in correspondence with the extra-class work they required;
- elimination of Option I, Option II and Innovation and Entrepreneurship CUs due to the difficulties they caused when compared to the value they
added;
- inclusion of a new CU, called Industrial Engineering and Management Seminar, which allowed the testimonies of leading protagonists in the area
namely, researchers.
As a consequence of these changes, the following structure resulted for the academic part of the study plan:
1st semester
Research Methodology (EGI) - 162 Working Hours / Hours of Contact TP-24, 6 ECTS

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/questionId/bdc679a2-77fe-3f55-520d-5da6f4915c64


Thesis Project Preparation I (EGI) - 216 Working Hours / Hours of Contact TP-12 and OT-12,8 ECTS
Advanced Topics in EGI I (EGI) - 270 Working Hours / Hours of Contact TP-36, 10 ECTS
EGI Seminar (EGI) - 162 Working Hours / Hours of Contact S-18, 6 ECTS
Total: 30 ECTS

2nd Semester
Statistical Data Analysis (EGI) - 162 Working Hours / Hours of Contact TP-24, 6 ECTS
Preparation of Thesis Project II (EGI) - 216 Working Hours / Hours of Contact TP-12 and OT-12,8 ECTS
Advanced Topics in EGI II (EGI) - 270 Working Hours / Hours of Contact TP-36, 10 ECTS
Free Option (various scientific areas), 162 Working Hours / Hours of Contact -, 6 ECTS
Total: 30 ECTS

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
O DEGEIT foi alvo, nos últimos três anos, de uma considerável intervenção estrutural (cobertura, paredes, janelas, pinturas, sistema de
aquecimento) para resolver problemas de infiltração de águas pluviais na quase totalidade do edifício, o que melhorou consideravelmente o
isolamento térmico e acústico do edifício e, de um modo geral, as condições de trabalho. Foi criada uma "Sala de Empreendedorismo" (10.1.11) que
visa reforçar a ligação ao mundo empresarial e a empregabilidade. Foi ainda inaugurado o DEGEIT Research Lab, que se trata de um novo espaço
preparado a pensar nos alunos de doutoramento, que pretende ser um espaço de partilha e cruzamento de ideias entre os estudantes de formação
avançada das diferentes áreas do DEGEIT.
No que diz respeito a equipamentos, foram remodelados três laboratórios de computadores (em quatro) e foram instaladas quatro novas
impressoras topo de gama.
O DEGEIT oferece, aos seus alunos, instalações modernas, confortáveis e tecnologicamente evoluídas.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
Over the past three years, DEGEIT has been subject of considerable structural intervention (roofing, walls, windows, paintings, heating system) to
solve problems of rainwater infiltration in almost the entire building, which has greatly improved thermal and acoustic insulation of the building and,
in general, the working conditions. An "Entrepreneurship Room" (10.1.11) has been created to strengthen the connections with the business sector
and the employability of the students. It was also inaugurated the DEGEIT Research Lab, which is a new space prepared for PhD students, which
aims to be a space for sharing/discussing ideas among advanced education students from different areas of DEGEIT inciting multidisciplinary
working teams.
Regarding equipment, three computer labs were remodeled (out of four) and four new high-end printers were installed.
DEGEIT offers its students modern, comfortable and technologically advanced facilities.

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.
Têm sido incrementadas, pelos diversos membros do grupo de EGI na UA (todos afetos ao CE), diversas atividades científicas/prestação de
serviços, que têm fomentado, em larga escala, a criação e o fortalecimento de parcerias nacionais e internacionais. Alguns exemplos recentes de
projetos e serviços prestados ao exterior incluem:
- Projetos Europeus/H2020: Aveiro STEAM City
- Projetos FCT: DRIVIT-UP-Driving forces of urban transformation: assessing public policies; S4F-Skills for the future?
- Projetos de I&DT Empresas Copromoção PT2020: SOLFI-Sistema de otimização para a logística urbana com fluxos integrados de mercadorias e
passageiros;
- Projetos com empresas: GALP Energia-identificação de técnicas sustentáveis em sistemas energéticos; Prio Energy-desenvolvimento de
ferramentas de apoio aos processos logísticos e de distribuição; Shift to 4.0 - Ferramenta de autodiagnóstico de avaliação de maturidade digital das
empresas (parceria com ISQ e IAPMEI).

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Several members of the MIE group iof the UA (all involved in the study cycle) have been scaling up various scientific activities / service delivery that
have largely fostered the creation and strengthening of national and international partnerships. Some recent examples of projects and services
provided abroad include:
- EU/H2020 projects: Aveiro STEAM City
- FCT projects: DRIVIT-UP-Driving forces of urban transformation: assessing public policies; S4F-Skills for the Future? The value and effectiveness
of competency-based higher education
- Co-development of TR&D projects in partnership with companies PT2020: SOLFI-Urban logistics optimization system with integrated freight and
passenger flows
- Projects with companies: GALP Energia-identification of sustainable techniques in energetic systems; Prio Energy-development of decision tools
to support logistics and distribution processes; Shift to 4.0 Diagnostic tool of companies digital maturity assessment (with ISQ and IAPMEI).

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.
Para além do reforço das estruturas de apoio existentes, nomeadamente , os Serviços de Gestão Académica, o Gabinete Pedagógico, os Serviços
de Ação Social, o Provedor de Estudante, e a LUA – Linha Universidade de Aveiro, a UA desenvolveu esforços significativos no campo da
responsabilidade social, tendo, inclusivamente, sido distinguida com o
prémio 'Marca Entidade Empregadora Inclusiva', que é conferido pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e atesta a cultura



organizacional de inclusão e responsabilidade social da instituição, entregue pela Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência
em Novembro de 2017.
Fo também efetuado um investimento considerável em bases de dados direta e indiretamente ligadas à área, que permitem uma maior qualidade na
investigação realizada (https://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/artigos).

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
In addition to the reinforcement of the Academic Management Services, the Pedagogical Office, the Social Welfare Services, the Student
Ombudsperson, and LUA, the University of Aveiro Helpline, UA has been developing significant efforts as far as social responsibility is concerned. In
this context, the UA has been awarded with the 'Inclusive Employer Brand' prize, conferred by Instituto de Emprego e Formação Profissional,
attesting an organizational culture of inclusion and social responsibility, handed over by the State Secretary for the Inclusion of Handicapped people
in November 2017.
Moreover, a significant investment has been made in databases, directly or indirectly related to the area, which allow for a
higher quality in the research carried out (https://www.ua.pt/sbidm/biblioteca/artigos).

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.
N/A

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
N/A

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.
Programa Doutoral em Engenharia e Gestão Industrial

1.3. Study programme.
Doctoral Programme in Management and Industrial Engineering

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DR_PDEGI_6jun2017.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Engenharia e Gestão Industrial

1.6. Main scientific area of the study programme.
Management and Industrial Engineering

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
529

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:
N/A

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

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
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):
Três anos (seis semestres)

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/questionId/bf0f1658-c44a-20e3-d72c-5da6f418a6c2


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):
Three years (six semesters)

1.10. Número máximo de admissões.
20

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
Nos anos mais recentes, e em particular nestes dois últimos anos, tem-se verificado um interesse crescente pelo PDEGI, concretizado no aumento
progressivo do número de candidaturas, o qual se cifrou em 25 no ano letivo em curso 2019/2020.
O grupo de Engenharia e Gestão Industrial (EGI) da UA conta com 12 doutorados em dedicação exclusiva e 1 doutorado em tempo parcial, todos eles
potenciais orientadores dos projetos de investigação. Apesar das equipas de orientação contarem com, pelo menos, 1 doutorado do grupo de EGI
da Universidade de Aveiro, é bastante frequente incluírem também colegas de outros grupos, a maioria dos quais vinculados a outras instituições
de ensino superior.
Assim, acredita-se estarem reunidas todas as condições (humanas e materiais) para que o número máximo de admissões seja de 20 (número já
aceite pela A3ES).

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
In recent years, and in particular in the last two ones, there has been a growing interest in the Doctoral Programme in Management and Industrial
Engineering (DPMIE), highlighted by a progressive increase in the number of applicants which is of 25 in the current school year 2019-2020.
The Management and Industrial Engineering (MIE) group, in UA, has 12 PhDs in exclusive dedication and 1 part-time PhD, all of which advise on
research projects. Although the guidance teams have at least 1 PhD of the University of Aveiro's MIE group, it is quite common to also include
colleagues from other groups, most of whom are linked to other higher education institutions.
Thus, it is believed that all conditions (human and material) are met for a maximum number of admissions equal to 20 (number already accepted by
A3ES).

1.11. Condições específicas de ingresso.
Podem candidatar-se ao PDEGI:
> os detentores de grau de mestre, ou equivalente, em EGI ou outras Engenharias ou áreas afins.
> os titulares de um grau académico superior estrangeiro em EGI ou outras Engenharias ou áreas afins 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.
> os titulares de um grau académico superior estrangeiro em EGI ou outras Engenharias ou áreas afins que seja reconhecido como satisfazendo os
objetivos do grau de mestre pelo órgão científico e estatutariamente competente.
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 para a frequência do doutoramento, como previsto no REUA.

1.11. Specific entry requirements.
The entry requirements, for the study cycle are:
> Master level degree or equivalent in Management and Industrial Engineering (MIE) or other Engineering areas or related areas.
> Foreign higher education degree in MIE or other Engineering areas or related areas awarded on completion of a 2nd cycle study programme
organized in accordance with the principles of the Bologna Process by a State adhering to this process.
> Foreign higher education degree in MIE or other Engineering areas or related areas recognized as satisfying the objectives of the master degree by
the scientifically and statutorily competent body.
The Scientific Council of the University of Aveiro can admit applicants who do not meet the conditions specified above but whose academic,
scientific or professional curriculum reveal an adequate preparation for frequenting the programme, in
accordance with the Study Regulations of the University of Aveiro.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
N/A

1.12.1. If other, specify:
N/A

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

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

1.15. Observações.
O Programa Doutoral em Engenharia e Gestão Industrial trata-se de um ciclo de estudos que visa a formação altamente qualificada de diplomados
numa área científica já existente na Universidade de Aveiro (UA) não colidindo com outras formações oferecidas pela UA. Pelo contrário, trata-se de
uma formação complementar ao leque de ofertas, não só em termos de engenharia, como também ao nível da gestão, apresentando-se como uma
área de relevo no panorama nacional e internacional.

1.15. Observations.
The Doctoral Programme in Management and Industrial Engineering (DPMIE) is a study cycle devoted to the highly qualified formation of students in
a scientific area already existent in the University of Aveiro (UA) and does not collide with other study cycles offered by the institution. On the
contrary, it complements the study cycles' offer of the university not only in the engineering area, but also in the management area, being a relevant
field of study at national as well as international levels.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/questionId/bfa6d6f6-199f-3fbb-4d55-5da6f418a4af


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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - N/A

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
N/A

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 e Gestão Industrial / Industrial Engineering and Management EGI 174 0
Outras (UCs opcionais que poderão ser de diferentes áreas científ icas, EGI, GES,
ECON, I/Si, EMEC, etc.) / Others (CUs of different scientif ic areas) QAC 0 6

(2 Items)  174 6  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

A adequação das metodologias de ensino e aprendizagem (MEA) aos objetivos de aprendizagem do ciclo de estudos (CE) é conseguida, sobretudo,
através das estratégias de ensino/aprendizagem das UCs que compõem o 1º ano curricular e das metodologias adoptadas pelos diferentes
orientadores científicos nos 2º e 3º anos (Tese) do CE.
Assim, o tipo de lecionação/acompanhamento procura assegurar um processo de ensino/aprendizagem com, por um lado, uma base de caráter
teórico-prático, em que os estudantes participam na discussão de temáticas e ferramentas fundamentais para levar a cabo, com sucesso, o seu
projeto de doutoramento e, por outro lado, uma forte componente de orientação tutorial que vá de encontro às necessidades particularidades de
cada estudante.
As MEA pretendem, desde o primeiro momento, envolver ativamente o estudante na criação do processo de aprendizagem de modo a que este
possa, com o seu projeto, produzir contributos cientificamente relevantes para a área da EGI.

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 adequacy of teaching and learning methodologies (TLM) to the learning objectives of the study cycle (SC) is mainly achieved through the
teaching / learning practices of the curricular units that make up the 1st curricular year and the methodologies adopted by the different advisors in
the 2nd and 3rd years (Thesis) of the SC.
Thus, the type of teaching/accompaniment tries to ensure a teaching / learning process with, on the one hand, a theoretical-practical basis, in which
students participate in discussions of fundamental techniques and tools to carry out, with success, their doctoral project and, on the other hand, a
strong tutorial component that meets the particular needs of each student.
The TLM intend, from the first moment, to actively involve the student in the creation of the learning process so that he can produce, with his doctoral
project, scientifically relevant contributions to the area of   MIE.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Atendendo à carga de trabalho estimada para cada UC, onde se incluem as horas de contacto, além do tempo de estudo autónomo e de elaboração
de trabalhos, foi estipulada uma carga padrão de 6 ECTS que corresponde a um tempo médio de trabalho de 162h. Esta verificação poderá ser feita
através de: (1) análise dos dossiers pedagógicos das UCs e (2) análise dos resultados dos questionários aplicados aos estudantes no âmbito do
Subsistema para a Garantia da Qualidade das UCs (SGQ_UC). A escala de créditos ECTS foi introduzida na UA aquando da reforma curricular que
teve lugar em 2001. A atribuição de créditos ECTS foi então levada a cabo com base na perceção que os docentes tinham do esforço total dos
estudantes para a UC (via processo de auscultação, através da inquirição, por questionário, aos estudantes e aos docentes). De uma maneira geral,
tem-se verificado uma concordância entre os ECTS definidos e a carga de trabalho estimada pelos estudantes.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
Taking into consideration the workload estimated to complete successfully each curricular unit (CU), including contact hours, individual study work
and the execution of assignments, it has been estimated a standard value of 6 ECTS which corresponds to a mean of 162h of workload.
This assessment is made through: (1) the analysis of the pedagogical files of the CUs and (2) the analysis of the University of Aveiro Quality
Assurance System (SGQ_UC) results, of the survey applied to the students.
The use of ECTSs was introduced, in the University of Aveiro, during a curricular revision that took place in 2001. This system was implemented
considering two main sources of information: the teachers and the students. Inquiries were carried out to determine the perception that both



teachers and students had regarding the required work a certain course mandated and the adequacy of the number of ECTS attributed. It was also
taken into account the information provided by the SGQ_UC for each CU.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
A garantia da adequação da avaliação da aprendizagem em função dos objetivos de aprendizagem da UC é da responsabilidade dos docentes, que
no início de cada semestre informam os estudantes dos objetivos gerais e de aprendizagem das UCs. A avaliação na UC é definida e feita tendo em
conta esses objetivos.
A UA foi uma das universidades portuguesas pioneiras na criação de uma estrutura responsável pela supervisão de todas as atividades
relacionadas com o 3º ciclo, Escola Doutoral da Universidade de Aveiro (EDUA). A EDUA tem trabalhado no sentido de incorporar os padrões e
linhas de orientação dos European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area ao nível dos programas
doutorais, nomeadamente através do desenvolvimento de mecanismos internos para a garantia e melhoria da sua qualidade (ex. o SubGQ_PD da
UA). O acompanhamento próximo da Direção do CE e da sua C. Científica também garante a qualidade das UCs e dos trabalhos de investigação.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
Guaranteeing the adequacy of learning assessment, towards the learning objectives defined for each curricular unit (CU), is a responsibility of each
professor. In the beginning of each semester professors inform students about the objectives of each CU and the learning objectives. The evaluation
in the CU is done in line with such objectives.
The University of Aveiro was one of the pioneering Portuguese universities in the deployment of a structure responsible for the supervision of all
activities related to this cycle of studies, Doctoral School of the University of Aveiro (EDUA). EDUA has been working to incorporate the standards
and guidelines of ESG at the level of doctoral programs, namely through the development of internal mechanisms to assurance and improve their
quality (e.g., the SubGQ_PD of UA, based on models being implemented in European universities belonging to the EUA-CDE). Close monitoring by the
Direction Board also ensures the quality of the CUs and research works.

2.4. Observações

2.4 Observações.
No seu Projeto Educativo, Científico e Cultural, a UA pretende reforçar a sua afirmação como centro de excelência internacionalmente reconhecido
e potenciar o seu contributo para o desenvolvimento regional e nacional. Mantendo a dimensão atual, a UA pretende aumentar o impacto da sua
atuação em diversas vertentes, nomeadamente, aumentando a proporção de estudantes de pós-graduação, consolidando a sua oferta de formação
de ativos, requalificação de licenciados e captação de novos públicos, implementando corretamente mecanismos de garantia de qualidade, de
modo transversal a toda a sua ação e reforçando o caráter internacional do ensino e da investigação através do aumento da mobilidade de
estudantes, docentes e funcionários, da oferta de ensino em língua inglesa, e do número de programas de pós-graduação integrados em redes
internacionais.
A UA pretende também reforçar a sua afirmação como centro de excelência de dimensão internacional, em matéria de investigação e de formação
avançada consolidando a Escola Doutoral da UA que se pretende venha a constituir uma referência em termos nacionais e internacionais e
estabelecendo parcerias com instituições de ensino superior de referência a nível europeu para o desenvolvimento de programas doutorais
internacionais que conduzam a múltipla titulação.
A UA pretende consolidar a experiência demonstrada no âmbito da relação com a sociedade e da cooperação com a Região, assumindo um papel
determinante no desenvolvimento regional e nacional intensificando as relações de investigação, desenvolvimento e transferência de conhecimento
e tecnologia com as empresas e outras entidades, e integrando os desafios societais nas suas agendas de formação e investigação.
Tendo por base, e como guia de orientação, este Projeto coletivo, o PDEGI visa contribuir inequivocamente para o mesmo, através do seu corpo
docente e dos seus estudantes/doutorados, das seguintes formas:
- Identificar problemas ou oportunidades de melhoria e propor soluções através de teorias, técnicas e ferramentas do domínio da Engenharia e
Gestão Industrial;
- Desenvolver capacidades de aprendizagem e de realização de actividades de investigação que permitam a condução autónoma de trabalhos
científicos em Engenharia e Gestão Industrial com aplicação na indústria;
- Demonstrar capacidade para identificar necessidades, elaborar, projectar, adaptar e realizar investigação científica relevante, com contribuição
para a Ciência e Tecnologia, e/ou impacto imediato na sociedade;
- Demonstrar capacidade para comunicar as conclusões dos seus trabalhos de investigação, em encontros internacionais com propensão para a
criação de, e integração em, redes internacionais;
- Capacidade para, numa sociedade baseada no conhecimento, promover o progresso tecnológico, social e cultural e, ao mesmo tempo, criar
conhecimento a partir de conhecimento.

2.4 Observations.
In its Educational, scientific and cultural Project, the UA aims to reinforce its position as an internationally recognized centre of excellence and to
strengthen its contribution to regional and national development. Maintaining its current size, the UA will increase the impact of its activities, in
several dimensions, namely by increasing the proportion of post-graduate students, consolidating its training offer for the active working population,
requalification of graduates and securing new publics, improving the academic success rate of its study programmes, promoting the use and
sharing of good practice, monitoring results and acting on them, correctly implementing mechanisms of quality assurance throughout the range of
its activities, and reinforcing the international character of teaching and research through increased mobility of students, teaching and non-teaching
staff, a wider offer of instruction in English, and more post-graduate programmes integrated in international networks.
The UA also aims to reinforce its position as an internationally recognized centre of excellence in the field of research and advanced studies, by
consolidating its doctoral school (EDUA), becoming a national and international reference, and establishing partnerships with European higher
education institutions of renown with a view to developing international doctoral programmes, leading to multiple degrees.
The UA aims to consolidate its experience in the area of cooperation with society and the region, assuming a leading role in regional and national
development, by intensifying the relationship between research, development and knowledge and technology transfer, and businesses and other
entities, and integrating societal challenges in its teaching and research agendas.
Based on this collective Project, also acting as a guidance tool, the Doctoral Programme in MIE aims to contribute unequivocally to it, through its
faculty and students/doctorates, in the following ways:
- Identify problems or opportunities for improvement and propose solutions through theories, techniques and tools in the field of Industrial
Engineering and Management (IEM);
- Develop learning and researching abilities, that allows the autonomous development of scientific work in IEM;
- Demonstrate the capacity to create, plan, adapt, and develop relevant scientific research, respecting the requirements of academic integrity,
providing contributions to Science and Technology and/or create an immediate societal impact;
- Demonstrate the capacity to communicate the conclusions of the conducted scientific work, in international scientific meetings, as well as, to
create and/or integrate international networks;
- Be able to, in a knowledge based society, promote technological, social and cultural progress in the academic and professional contexts and, at the
same time, create knowledge based on knowledge.



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.
Diretor do CE / Director of the SC:
João Carlos de Oliveira Matias (Doutoramento em Engenharia da Produção, em 2003, e Agregação em Engenharia e Gestão Industrial, em 2014, pela
Universidade da Beira Interior) - Professor Catedrático na UA (Full Professor in UA).

Vice-Diretor do CE / Vice-Director of the SC:
José António de Vasconcelos Ferreira (Doutoramento em Ciências de Engenharia, em 2005, FEUP/UP) - Professor Associado na UA (Associate
Professor in UA).

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica / Scientific
Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Ana Luisa Ferreira Andrade
Ramos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão Industrial 100.00 Ficha submetida

Ana Maria Pinto de Moura Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de

Computadores 100.00 Ficha submetida

Ana Raquel Reis Couto
Xambre

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão Industrial 100.00 Ficha submetida

Carina Maria Oliveira Pimentel Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Industrial e de

Sistemas 100.00 Ficha submetida

Carlos Manuel dos Santos
Ferreira

Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Helena Maria Pereira Pinto
Dourado e Alvelos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Engenharia 100.00 Ficha submetida

Joao Carlos Goncalves dos
Reis

Professor Auxiliar convidado
ou equivalente Doutor Título de especialista

(DL 206/2009) Engenharia e Gestão Industrial 50.00 Ficha submetida

João Carlos Oliveira Matias Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia da Produção 100 Ficha submetida

José António de Vasconcelos
Ferreira

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências de Engenharia 100.00 Ficha submetida

Leonor da Conceição Teixeira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão Industrial 100.00 Ficha submetida

Maria João Machado Pires da
Rosa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão Industrial 100 Ficha submetida

Marlene Paula Castro Amorim Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Management 100.00 Ficha submetida

Rui Jorge Ferreira Soares
Borges Lopes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão Industrial 100.00 Ficha submetida
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<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.
13

3.4.1.2. Número total de ETI.
12.5

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff w ith a
full time link to the institution: 12 96

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/annexId/ba052d19-177e-6b0a-5144-5ddac7f72778
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/annexId/281c34a6-10cf-fc09-8c22-5ddac73c6d58
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/annexId/aae55120-d3fe-69be-9d38-5ddac7799a4c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/annexId/431e78c2-8649-667d-7b61-5ddac7020603
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/annexId/cba49e6a-a650-8986-8d36-5ddac7f24bb7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/annexId/6cee9e89-0c52-8920-4e9d-5ddac79a7867
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/annexId/dc489e6d-3d2c-342d-7b32-5ddac7c8d20f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/annexId/891d6242-ca2d-8c9c-72fc-5ddac7ba90e2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/annexId/507ed2a7-9ce7-b1ef-9835-5ddac791a8b6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/annexId/ba443489-fc24-787f-e424-5ddac7688bdb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/annexId/98c45d9b-0de1-ca4d-6c9c-5ddac701e035
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/annexId/730e369e-54a1-29ab-ecef-5ddac7e0271b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/annexId/f38e806d-ba84-94be-2657-5ddac7bbe2f2


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): 12.5 100

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 12.5 100 12.5

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

0 0 12.5

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Teaching staff of the study programme w ith a full time link to the institution for over 3 years 12 96 12.5

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 12.5

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

O DEGEIT conta, no seu todo, com 9 colaboradores, funcionários não docentes e não investigadores, em regime de dedicação exclusiva, nas
seguintes categorias: técnico superior (4); assistente técnico (4) e assistente operacional (1).
Estes colaboradores estão afetos às diferentes atividades e aos diferentes níveis da oferta formativa da UO.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
DEGEIT has a total of 9 employees, non-teaching staff and non-researchers, on an exclusive dedication basis, in the following categories: senior
technician (4); technical assistant (4) and operational assistant (1).
Theses employees are involved in different activities and are assigned to the different study programmes of the Organic Unit.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Doutoramento - 1 (Técnico superior)
Mestrado – 1 (Técnico superior)
Licenciatura – 2 (Técnico superior)
Ensino secundário – 3 (Assistente técnico)
3º ciclo do ensino básico – 1 (Assistente técnico)
1º ciclo do ensino básico – 1 (Assistente operacional)

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
PhD - 1 (Senior technician)
Master's Degree - 1 (Senior technician)
Bachelor's Degree - 2 (Senior technician)
Secondary education - 3 (Technical assistant)
3rd cycle of basic education - 1 (Technical assistant)
1st cycle of basic education - 1 (Operational assistant)

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. 
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5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 60
Feminino / Female 40

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 20
2º ano curricular 4
3º ano curricular 14
 38

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 10 15 15
N.º de candidatos / No. of candidates 15 16 22
N.º de colocados / No. of accepted candidates 11 16 19
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 9 11 14
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted
candidate 12.8 12 12.5

Nota média de entrada / Average entrance mark 14.7 14.1 14.2

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Caraterizam-se, complementarmente, os alunos matriculados no PDEGI quanto à nacionalidade, idade, formação e regime de frequência.
Nacionalidade:
Quase 60% dos alunos matriculados são portugueses, sendo a quase totalidade dos restantes brasileiros ou iranianos. Estes últimos, quase tão
numerosos como os portugueses aquando da candidatura, acabam frequentemente por não se matricular, o que acontece também mas em menor
grau com os brasileiros.
Idade:
À data de matrícula, os alunos apresentam uma idade média que ronda os 36 anos, com tendência decrescente. O mais novo tinha 23 anos e
acabava de concluir o 2º ciclo, enquanto o mais velho tinha 55 anos e tentava mudar de atividade. 
Formação:
Um terço dos matriculados formou-se na UA. Cerca de 40% dos matriculados têm formação em EGI, dividindo se os restantes entre outras
engenharias e formações diversas maioritariamente ligadas à gestão.
Regime de frequência:
Dois terços dos matriculados mantêm atividade profissional, estando os restantes dedicados em exclusividade ao doutoramento. Entre os últimos,
pelo menos metade depende da obtenção de suporte financeiro para continuar os estudos.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
In addition, students enrolled in the study cycle are characterized by nationality, age, education and attendance.
Nationality:
Almost 60% of the enrolled students are Portuguese, with almost all remaining being Brazilians or Iranians. The latter, almost as numerous as the
Portuguese ones when applying, often end up not enrolling, which is also the case, but to a lesser extent with Brazilians.
Age:
At the time of enrollment, students have an average age of around 36 years, with a decreasing trend. The youngest was 23 years old and had just
finished the master degree, while the oldest was 55 years old and was trying to change his professional activity.
Formation:
One third of those enrolled graduated in University of Aveiro. About 40% of enrolled students have a degree in IEM, with the remainder being divided
into other engineering and diverse management-related backgrounds.
Frequency Regime/Attendance:
Two-thirds of those enrolled have a professional activity, and the rest are exclusively dedicated to the doctorate. Of the latter, at least half depend on
obtaining financial support to continue their studies.



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 4 2 2
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 2 1 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 0 0
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than
N+2 years 2 2 2

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

2019
• Marcello Fernandes Chedid, Relação de colaboração entre Universidade e Indústria de Software com base na gestão do conhecimento: uma
abordagem exploratória. Aprovado.
• Alan Christian Schmitt, Identificação de práticas de sustentabilidade e análise de seus impactos nos resultados empresariais: o caso brasileiro.
Aprovado.
• Liliana de Fátima Luís Ávila, Estratégias de operações das empresas sociais: recursos, práticas e competências. Aprovado. 
• Cristiano Martins Pereira, Governança das Tecnologias de Informação: um modelo de gestão do valor das TI para as Universidades Públicas em
Portugal. Aprovado.
• Ricardo Augusto Zimmermann, Alinhamento de Estratégias de Gestão da Cadeia de Abastecimento e Estratégias de Gestão da Inovação para a
melhoria do desempenho. Aprovado.
• Marlene Ferreira de Brito, Lean Manufacturing e ergonomia na indústria metalúrgica: uma abordagem integrada para a melhoria de desempenho.
Aprovada.
2018
• Carolina Simões da Costa, Ensino/Aprendizagem num novo contexto tecnológico: Proposta de um Modelo para o Futuro. Aprovada.
• João Carlos Gonçalves dos Reis, Serviços Omni-canal na Indústria de Serviços Bancários: Investigação Qualitativa Multi-método. Aprovado.
2017
• Arminda Maria Ribau Pata, Sistema de Apoio à Decisão para a programação de horários de trabalho com exposição equilibrada nas fontes de
LMERT. Aprovada.
• Eliene Cristina Barros Ribeiro, Fatores Motivadores, Inibidores e Facilitadores no Relacionamento Fornecedor-Cliente na Cadeia de Abastecimento
do Biodiesel. Aprovada.
2016
• Soraia Luísa Pereira Pinto Ala, Modelos de comercialização de tecnologias. Aprovada.
• Maria Odete Monteiro Lopes, O papel do international purchasing na competitividade das empresas industriais: o caso português. Aprovada.

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). 
2019
• Marcello Fernandes Chedid, Relação de colaboração entre Universidade e Indústria de Software com base na gestão do conhecimento: uma
abordagem exploratória. Approved.
• Alan Christian Schmitt, Identificação de práticas de sustentabilidade e análise de seus impactos nos resultados empresariais: o caso brasileiro.
Approved.
• Liliana de Fátima Luís Ávila, Estratégias de operações das empresas sociais: recursos, práticas e competências. Approved. 
• Cristiano Martins Pereira, Governança das Tecnologias de Informação: um modelo de gestão do valor das TI para as Universidades Públicas em
Portugal. Approved.
• Ricardo Augusto Zimmermann, Alinhamento de Estratégias de Gestão da Cadeia de Abastecimento e Estratégias de Gestão da Inovação para a
melhoria do desempenho. Approved.
• Marlene Ferreira de Brito, Lean Manufacturing e ergonomia na indústria metalúrgica: uma abordagem integrada para a melhoria de desempenho.
Approved.
2018
• Carolina Simões da Costa, Ensino/Aprendizagem num novo contexto tecnológico: Proposta de um Modelo para o Futuro. Approved.
• João Carlos Gonçalves dos Reis, Serviços Omni-canal na Indústria de Serviços Bancários: Investigação Qualitativa Multi-método. Approved.
2017
• Arminda Maria Ribau Pata, Sistema de Apoio à Decisão para a programação de horários de trabalho com exposição equilibrada nas fontes de
LMERT. Approved.
• Eliene Cristina Barros Ribeiro, Fatores Motivadores, Inibidores e Facilitadores no Relacionamento Fornecedor-Cliente na Cadeia de Abastecimento
do Biodiesel. Approved.
2016
• Soraia Luísa Pereira Pinto Ala, Modelos de comercialização de tecnologias. Approved.
• Maria Odete Monteiro Lopes, O papel do international purchasing na competitividade das empresas industriais: o caso português. Approved.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Globalmente, pode afirmar-se que os estudantes do PDEGI têm tido sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos: a taxa de
aprovação dos estudantes avaliados é de 100%.
No entanto, é de referir que nem todos os estudantes inscritos nas diferentes unidades curriculares se sujeitam a avaliação. A percentagem de
estudantes avaliados sobre estudantes inscritos variou nos últimos três anos entre os 20% (disciplina de opção de Inglês, em 2018/19) e os 100%
(disciplinas de opção de Inglês, em 2016/17 e 2917718, e de Métodos de Apoio à decisão em Políticas Públicas, em 2017/18), sendo muito diferente
de ano para ano e entre unidades curriculares, independentemente das áreas científicas das mesmas. Esta situação decorre do facto da quase



totalidade dos estudantes inscritos serem trabalhadores a tempo inteiro, tendo, portanto, dificuldade em conciliar o trabalho com as aulas e
acabando por desistir de se submeter a avaliação a todas as unidades curriculares no mesmo ano letivo. Acresce a esta situação, uma outra que
tem a ver com a ausência de alguns dos estudantes do PD, nomeadamente no 1º semestre, uma vez que são estudantes estrangeiros para os quais
nem sempre é fácil a mudança para Aveiro logo no início do programa doutoral.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
Overall it is possible to conclude that the PDEGI students have been quite successful in the different scientific areas of the programme: the rate of
approval of the students submitted to evaluation is of 100%.
Nevertheless, it should be noted that not all students enrolled in the different curricular units submit themselves to evaluation. The percentage of
evaluated students among those enrolled has changed in the last three years between 20% (optional curricular unit of English, in 2018/19) and 100%
(optional curricular units of English, in 2016/17 and 2017/18, and of Methods to Support Decision in Public Policies, in 2017/18), being quite different
from year to year and between curricular units, independently of their scientific areas. This situation can be explained by the fact that almost all the
students enrolled in the programme hold full time jobs, having, as such, difficulty to conciliate their work with the classes, which eventually leads
them to decide not to be evaluated in all the curricular units in the same academic year. Furthermore, some of the programme students are not even
present at the University, especially during the first semester, because they are international students and do not always manage to move to Aveiro
in the beginning of the academic year.

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 disponibilizados pela DGEEC relativos à caracterização dos desempregados registados nos centros de emprego do IEFP com habilitação
superior em Dezembro de 2018, remetem para a ausência de desempregados registados que tenham concluído a sua formação ao nível do
doutoramento em EGI.
Os indicadores e o relatório sobre a empregabilidade dos diplomados da UA no triénio 2012/14, remetem para uma situação em que não existem
quaisquer dados sobre a empregabilidade dos doutorados em EGI. Esta situação é explicada pelo facto de à data da recolha dos dados, a população
de diplomados ter uma dimensão muito reduzida, não tendo sido possível entrevistar telefonicamente nenhum dos diplomados.
A nível informal, a direcção de curso tem acompanhado o percurso dos doutorados em EGI, verificando que à exceção de um (doutorado em 2019),
todos se encontram empregados, ou nos empregos que já tinham e mantiveram durante o doutoramento, ou em novos empregos (caso dos
estudantes bolseiros da FCT).

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). 

The data provided by the DGEEC regarding the characterisation of the unemployed graduates registered in the IEFP employment centres in
December 2018, shows that there are no graduates registered that have concluded their doctorate in IME.
The UA indicators and the report on the employment situation of the UA graduates in the triennium 2012/14, has no data the employability of the
PDEGI graduates. This situation is explained by the fact that when data was collected by the Observatory the population of PDEGI graduates was
small and, as such, it was not possible to reach any graduate by phone call.
Informally, the PDEGI programme director has been following the path of all graduates, noting that all but one (who finished in 2029) are employed,
either in the jobs they already had and held during their PhD or in new jobs (this happened with the students that have had support from the FCT
through a research grant).

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Duas ordens de razões podem justificar a ausência de dados oficiais sobre a empregabilidade dos diplomados do PDEGI:
i) o PDEGI é ainda relativamente recente, pelo que o número de diplomados à data da realização pela UA do estudo sobre a empregabilidade dos
seus diplomados entre 2012 e 2014 era muito reduzido. Justifica-se, assim, a sua não inclusão neste estudo.
ii) o PDEGI é maioritariamente procurado por estudantes que se encontram no mercado de trabalho e que se mantêm a trabalhar enquanto realizam
os seus estudos de doutoramento. Assim, quando se diplomam estes estudantes não passam por um período de desemprego, nem procuram um
novo emprego, mantendo a sua situação de emprego inicial.
Finalmente, é de notar que ainda que sem dados oficiais sobre a empregabilidade dos diplomados do PDEGI, o contacto informal com os mesmos
aponta para uma situação de pleno emprego, em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Two main reasons may justify the absence of official data about the employability of the PDEGI graduates:
i) the programme is relatively recent, which implies that at the time the UA run its study on the employability of its graduates between 2012 and 2014,
the number of PDEGI graduates was rather low. This justifies its non-inclusion in the aforementioned study. 
ii) the PDEGI is mostly sought after by students in the labor market who continue to work while pursuing their doctoral studies. Thus, when they
graduate, these students do not go through a period of unemployment or seek a new job; instead they maintain their initial employment status.
Finally, it should be noted that although there is no official data on the employability of the PDEGI graduates, informal contact with them points to a full
employment situation in sectors of activity related to the area of study.

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

GOVCOPP/GOVCOPP Muito Bom/Very
Good

Universidade de
Aveiro/University

7 Principal UI associada ao PDEGI, estando os docentes de EGI inseridos nos grupos de
‘Competitividade, Inovação e Sustentabilidade’ e de ‘Sistemas de Apoio à Decisão’. / It is the



of Aveiro main research unit associated w ith the Doctoral Programme in Management and Industrial
Engineering. The teaching staff integrated in the unit belongs to the groups of
‘Competitiveness, Innovation and Sustainability’ and ‘Decision Support Systems’.

CIDMA/CIDMA Muito Bom/Very
Good

Universidade de
Aveiro/University
of Aveiro

3

Os docentes associados ao PDEGI estão inseridos nos grupos de ‘Optimização, Teoria dos
Grafos e Combinatória’ e de ‘Probabilidades e Estatística’. / The IEM faculty members that
belong to this research unit are included in the ‘Optimization, Graph Theory and
Combinatorics’ and the ‘Probability and Statistics’ groups.

IEETA/IEETA Muito Bom/Very
Good

Universidade de
Aveiro/University
of Aveiro

1
Os docentes do PDEGI mais ligados à área dos Sistemas de Informação estão associados
a esta UI. / The doctoral programme teaching staff w orking on the Information Systems’
area is member of this research unit.

CIPES/CIPES Excelente/Excellent

Universidade de
Aveiro e
Universidade do
Porto/University of
Aveiro and
University of Porto

1

A docente que Integra esta UI desenvolve trabalho na área da Gestão da Qualidade
aplicada aos Serviços, nomeadamente às Instituições de Ensino Superior / The teacher that
belongs to this research unit investigates in the Quality Management area applied to
services, and particularly to the higher education sector.

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e
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. 

Os docentes do PDEGEI têm desenvolvido um número significativo e diversificado de atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de
serviços e formação avançada, procurando através das mesmas responder às necessidades do mercado e da região, contribuindo para a
competitividade de empresas e para o desenvolvimento nacional, regional e local. Estas atividades têm abarcado diversos setores e tipos de
organizações, destacando-se as seguintes:
- colaborações com a PRIO Energy para o desenvolvimento de ferramentas de apoio à decisão no âmbito dos processos logísticos e de GCA e com
a PRIO Biocombustíveis (“Understanding Correlations Between Raw Materials Inputs”)
- colaborações com a GALP Energia (ex.: identificação de técnicas sustentáveis em sistemas energéticos)
- participação no projeto Shift to 4.0 - Ferramenta de autodiagnóstico de avaliação de maturidade digital das empresas (parceria com ISQ e IAPMEI)
- coordenação científico-pedagógica dos cursos “Optimização de processos produtivos na Indústria 4.0”, “Lean Practitioner Program Certification”,
“Operation Management Expert”, “Demand Driven MRP” (cursos promovidos através de parcerias entre a UNAVE/UA e organizações como o Lean
Academy, o Instituto Lean Management, a Hozen Academy e a Flow Training Academy)
- desenvolvimento dos sistemas de gestão de informação clínica HEMO@RECORD e HEMO@CARE
- colaborações com a A3ES (ex.: desenvolvimento de um guião para a avaliação de cursos para o governo de Macau)
- lecionação de módulos em cursos de formação avançada: Excel, Simulação & Apoio à Decisão, Gestão de Operações Sustentáveis
- colaboração com a EDULOG no desenvolvimento de um observatório para a educação em Portugal
- apresentação de comunicações por convite, em encontros, seminários e conferências
As atividades realizadas enquadram-se numa lógica de promoção da cooperação entre a área de EGI e o exterior e são desenvolvidas num claro
alinhamento com a missão e os objetivos da UA, pois contribuem para a criação de conhecimento e transferência do mesmo para a sociedade. De
referir ainda que as mesmas são prática comum entre os docentes do PDEGI desde a criação da área de EGI na UA, uma vez que desde sempre foi
privilegiada a relação dos docentes e estudantes com o exterior, nomeadamente o tecido empresarial, muito por via da realização de estágios
curriculares em empresas da região de Aveiro (e não só) pelos estudantes de licenciatura (pré Bolonha) e de mestrado (pós Bolonha).
Finalmente, é de salientar que algumas das teses de doutoramento dos estudantes do PDEGI foram realizadas tendo como objeto de estudo
contextos empresariais específicos, contribuindo desta forma para o desenvolvimento dos mesmos pela aplicação prática dos contributos
inovadores resultantes dos trabalhos de investigação.

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 PDEGI teaching staff has developed a significant and diversified number of technological development, service provision and advanced training
activities, seeking to meet the needs of the market and the region, contributing to the competitiveness of companies and to national, regional and
local development. These activities have covered various sectors and types of organizations, being worth to highlight the following:
- cooperation with the PRIO Energy for the development of tools to support decision making regarding the company’s logistic and SCM processes
and with the PRIO Biocombustíveis (“Understanding Correlations Between Raw Materials Inputs”)
- cooperation with the GALP Energia (e.g. identification of sustainable techniques in energetic systems)
- participation in the Shift to 4.0 project – Tools for the auto diagnosis of companies’ digital maturity level (partnership with the ISQ and the IAPMEI)
- scientific-pedagogical coordination of the programmes “Optimisation of production processes in the Industry 4.0”, “Lean Practitioner Program
Certification”, “Operation Management Expert”, “Demand Driven MRP” (advanced training programmes promoted through partnerships between
the UNAVE/UA and organisations such as the Lean Academy, the Lean Management Institute, the Hozen Academy and the Flow Training Academy)
- development of the HEMO@RECORD and HEMO@CARE clinical information management systems 
- cooperation with the A3ES (e.g. development of guidelines for the assessment of degree programmes for the Macau government)
- modules teaching in advanced training courses: Excel, Simulation & Decision Support, Sustainable Operations Management
- cooperation with the EDULOG in the development of an Observatory for Education in Portugal
- participation as invited speaker in meetings, seminars and conferences
The activities carried out fall within the logic of promoting cooperation between the area of IME and the society and are developed in a clear
alignment with the mission and objectives of the UA, as they contribute to the creation of knowledge and its transfer to society. It should also be
noted that they have been a common practice among PDEGI teachers since the creation of the IME area in the UA, since the relationship of teachers
and students with the outside world has always been privileged, namely with companies in the region of Aveiro, but also in other regions, through the
inclusion of a curricular internship in the IME undergraduate (pre Bologna) and master programmes (post Bologna).
Finally, it should be noted that some of the doctoral theses of the PDEGI students were carried out with the object of studying specific business
contexts, thus contributing to their development through the practical application of the innovative contributions resulting from the research work.

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo, quando aplicável,

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e


indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 
A atividade científica dos docentes do PDEGI desenvolve-se através do seu envolvimento num conjunto de projetos nacionais e internacionais, que
possibilitam o estabelecimento de parcerias com outras IES, UIs e empresas. São de destacar os projetos competitivos financiados através dos
programas FP7-EU, Europeu/H2020, FCT, I&DT Empresas em Copromoção, PT2020, bem como outros desenvolvidos em parceria com empresas
como a GALP Energia ou a PRIO Energy. De entre os mais recentes, salientam-se:
- Aveiro STEAM City: 888055€
- DRIVIT-UP-Driving forces of urban transformation: assessing public policies: 237026,03€
- S4F-Skills for the future?: 25550€
- SOLFI-Sistema de otimização para a logística urbana com fluxos integrados de mercadorias e passageiros: 578934,34€
- CRAFTSMANSHIP-Fostering a new and competitive approach to crafts and semi-industrial high added-value sectors: 62371€
- Shift to 4.0-Ferramenta de autodiagnóstico de avaliação de maturidade digital das empresas (com ISQ e IAPMEI).

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 activity of the PDEGI teaching staff is developed through its involvement in a set of national and international projects, which make it
possible to establish partnerships with other HEI, RU and companies. Especially relevant are competitive projects funded through the FP7-EU,
European / H2020, FCT, Companies in Co-promotion R&D programs and PT2020, as well as others developed in partnership with companies such as
GALP Energia or PRIO Energy. Amongst the most recent are:
- Aveiro STEAM City: 888055€
- DRIVIT-UP-Driving forces of urban transformation: assessing public policies: 237026,03€
- S4F-Skills for the future?: 25550€
- SOLFI-Optimisation system for the urban logistics with integrated flows of goods and passengers: 578934,34€
- CRAFTSMANSHIP-Fostering a new and competitive approach to crafts and semi-industrial high added-value sectors: 62371€
- Shift to 4.0-Tools for the auto diagnosis of companies’ digital maturity level (partnership with the ISQ and the IAPMEI)

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 44.7
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) 7.7
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 30.8

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). 
A participação dos docentes do PDEGI em redes de ensino com relevância para o ciclo de estudos tem vindo a aumentar nos anos mais recentes,
tendo nos últimos três anos quatro docentes participado em programas de mobilidade (out). Esta participação deve, contudo, ser reforçada nos
próximos anos, sendo que a este nível a criação da Universidade Europeia ECIU se configura como uma excelente oportunidade de promoção da
mobilidade docente, quer in, quer out.
Simultaneamente, está em análise a possibilidade de revisão dos protocolos de colaboração atualmente existentes no âmbito da rede ERASMUS,
com o intuito de procurar o estabelecimento de novas parcerias com cursos de EGI/instituições que potenciem não apenas parcerias ao nível do
ensino mas também em termos de investigação.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
The participation of the PDEGI teaching staff in education networks relevant to the study cycle has increased in recent years, with four teachers
participating in mobility programs (out) in the last three years. This participation should, however, be strengthened in the coming years, and at this
level the creation of the European University ECIU is an excellent opportunity to promote teacher mobility, both in and out.
At the same time, the possibility of reviewing existing collaboration protocols within the ERASMUS network is under consideration, with a view to
establish new partnerships with IME programmes/institutions that may foster not only educational partnerships but also research ones.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
Relativamente aos resultados, é de destacar o aumento significativo no número de teses de doutoramento concluídas no último ano. De facto, em
2019 seis estudantes concluíram o seu doutoramento, por oposição a apenas dois em cada um dos anos anteriores. 
Os estudantes do PDEGI são tipicamente trabalhadores-estudantes, que mantêm uma atividade profissional a 100% durante o seu período de
estudos, o que dificulta a conclusão do programa nos 3 anos previstos para o mesmo, contribuindo para taxas de conclusão em N, e mesmo em N+1
anos, que não são as ideais. Parece, no entanto, que nos últimos três anos tem havido um esforço coletivo (estudantes e docentes) no sentido de
conseguir aumentar estas taxas.

6.4. Eventual additional information on results.
Regarding the results, it is worth mentioning the significant increase in the number of doctoral theses completed in the last year. In fact, in 2019 six
students completed their doctorate, as opposed to just two in each of the previous years.
PDEGI students are typically part time students, who maintain 100% professional activity during their study period. This makes difficult for them to
complete the program within 3 years, which contributes to completion rates in N, and even in N + 1 years, which are not ideal. However, it seems that
over the past three years there has been a collective effort (students and teachers) to increase these rates.



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_9951_2018_2019.pdf

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos
de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos
estudantes e os resultados da monitorização do sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e
utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas medidas. 

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

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

<sem resposta>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.1.1. Pontos fortes 

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/46b24478-d980-8ef3-a2cc-5dd404a86c7e/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd


- O PDEGI está inserido numa Universidade reconhecida internacionalmente e com uma forte aposta na área das ciências e da tecnologia.
- A Escola Doutoral (EDUA) ajuda, e tutela, as direções de curso no controlo permanente através do SubGQ_PD, bem como na gestão e apoio à
resolução de eventuais conflitos entre orientando e orientador.
- Bolsas de Doutoramento anuais financiadas pela Universidade de Aveiro para todos os programas doutorais.
- Responsabilidade do curso por parte de uma das maiores unidades orgânicas (DEGEIT) da UA no que se refere ao ensino, investigação e na
cooperação com a sua envolvente, nomeadamente com o tecido empresarial, no qual se destaca o setor industrial.
- Os docentes da área de EGI do curso são todos doutorados e desenvolvem atividade de investigação relevante que divulgam em publicações de
referência.
- Os docentes da área de EGI do curso distribuem-se por quatro unidades de investigação principais com classificações mínimas de Muito Bom:
GOVCOPP (Muito Bom), CIDMA (Muito Bom), IEETA (Muito Bom) e CIPES (Excelente).
- Corpo docente competente, polivalente, e complementar, relativamente jovem, mas com uma vasta experiência na organização de eventos de
relevo, tanto na investigação como no ensino e cooperação (ex.: ICIEOM 2015, ESGI 127 2017, SQELT 2018, IO 2018, ENEGI 2019; Automotive
Portugal 2019 - Conferência de Logística e Supply Chain);
- Corpo docente da área de EGI do curso com uma visão interdisciplinar, incluindo temáticas como a sustentabilidade, mas com destaque em várias
subáreas, como é o caso a título de exemplo da Gestão da Cadeia de Abastecimento (GCA), e da Gestão de Energia nos processos industriais, tendo
iniciado recentemente dois projetos com empresas, um na logística urbana e outro na substituição de combustíveis e reformulação de processos
numa indústria produtora de cal.
- Verifica-se um percentual elevado de candidatos ao PDEGI com cargos de responsabilidade nas respetivas organizações.
- Desenvolvimento de competências de investigação nos alunos do 2º ciclo que permitem o aprofundamento do conhecimento e a progressão dos
estudantes para um terceiro ciclo.

8.1.1. Strengths 
- The DPIEM belongs to a young and dynamic university with a strong investment in science and technology, being recognised nationally and
internationally not only as a reference institution in research and education but also for the promotion of platforms and projects with strong impact
on its surroundings.
- The Doctoral School (EDUA) is responsible for the doctoral programs quality subsystem, and assists the study cycle coordinators in its quality
monitoring, and in the management and support for resolving any conflicts between students and supervisors as well.
- Annual PhD scholarships funded by the University of Aveiro for all doctoral programs.
- The DPIEM is under the responsibility of the Department of Economics, Management, Industrial Engineering and Tourism (DEGEIT), a leading AU
organic unit regarding the education and cooperation with the surrounding environment, for example with the industry sector. Among other
programmes, DEGEIT ensures the operation of the Bologna 1st and 2nd cycles of Management and Industrial Engineering, with significant demand
and employment rates.
- The teachers of the IEM area involved in this programme are all PhD and develop relevant research activity disseminated through reference
publications.
- The teachers belong to four main research units (GOVCOPP, CIDMA, IEETA and CIPES), two of them with minimum ratings of Very Good: GOVCOPP
(Very Good), CIDMA (Very Good), IEETA (Very Good) and CIPES (Excellent).
It is a very competent and multidisciplinary group of teachers, mostly young, with strong scientific activity and responsible for the organisation of
national and international meetings (eg ICIEOM 2015, ESGI 127 2017, SQELT 2018, IO 2018, Automotive Portugal 2019 - Logistics and Supply Chain
Conference). The IEM teaching team belongs to several national and international academic and research reference networks.
- The teachers have an interdisciplinary vision, including topics such as sustainability, but highlighted in several sub-areas, such as Supply Chain
Management (SCM), and Energy Management in industrial processes. In these two areas began recently two projects with companies, one in urban
logistics and another on alternative fuels and redesign processes in producing lime industry.
-There is a high percentage of active professionals with positions of responsibility in their organisations.
- Master's students in the IEM develop research skills that allow their deep knowledge and progression for a third cycle.

8.1.2. Pontos fracos 
- Apesar do aumento exponencial de candidatos nos últimos anos, o PDEGI ainda não é a alternativa preferencial na formação avançada dos
quadros das empresas da região.
- Face ao ainda maioritário perfil de candidatos autofinanciados e ativos profissionalmente, existe uma dificuldade por parte destes em frequentar
as aulas, mesmo sendo concentradas à sexta-feira.
- Um número de anos para conclusão do curso acima do desejável, bem como o número de desistências.
- Não existência de uma Unidade de Investigação (UI) na área da Engenharia e Gestão Industrial, e que englobe todos os docentes do Grupo de EGI,
apesar da existência de grupos de investigação na área do ciclo de estudos nas 4 UI de suporte ao curso.
- Participação dos docentes em redes internacionais ainda não alcançou os níveis desejados.
- Número total de docentes na área reduzido, face ao trabalho que é necessário desenvolver.
- Número de docentes nas duas categorias de topo, principalmente na categoria de Professor Associado, abaixo do desejável. 
- Falta de algumas infraestruturas (ex.: laboratório específico de Engenharia Industrial).

8.1.2. Weaknesses 
- Despite the exponential increase of applicants in recent years, DPIEM is not yet the preferred alternative for advanced training of company’s staff
in the region.
- Given the (still) overwhelming profile of self-financed and professionally active candidates, they have difficulty attending classes, even only on
Friday and afternoon.
- The years to complete the course are above the desirable, as well as the number of abandonment.
- Non-existence of a Research Unit (RU) in the IEM area which encompasses all teachers of the IEM team, despite the existence of research groups
in the 4 RU that support the cycle course.
- The internationalisation level and the international networks participation of the teaching staff has not reached yet the target.
- Number of teachers in the IEM area is small given the work that needs to be developed.
- Number of teachers in the two top professional categories is less than the desirable, especially in the Associate Professor category.
- Lack of some infrastructures (eg Industrial Engineering Lab).

8.1.3. Oportunidades 
- Setor empresarial/industrial regional muito dinâmico, caraterizando-se pela existência de algumas grandes empresas e de inúmeras PMEs, muitas
das quais de cariz tecnológico, com potencial para a realização de investigação aplicada, bem como com uma forte procura de mão-de-obra
qualificada com competências em EGI.
- Conselho da Escola Doutoral (CEDUA) com conselheiros externos cooptados de empresas ou suas associações, com grande peso no tecido
empresarial.
- Perspetivas de aumento do financiamento do ensino superior por parte do governo central;



- Concursos de Promoção.
- Continuação da aposta da UE, Portugal e Universidade de Aveiro na internacionalização dos docentes, através por exemplo do programa
Erasmus+.
- Crescente impacto e reconhecimento da Engenharia e Gestão Industrial no contexto estudantil, empresarial e societal.
- Procura por parte de mestres em outros ciclos de estudos em engenharia, dentro e fora da UA, que pretendem iniciar um terceiro ciclo numa área
de maior interdisciplinaridade e de maior proximidade ao tecido empresarial
- Existência de um mestrado em EGI com várias dezenas de estudantes a concluírem o curso todos os anos, e uma restruturação em curso do
mestrado, incorporando uma base de investigação.
- Envolvimento com os antigos mestres já no mercado de trabalho, o que potencia oportunidades de colaboração ao nível do recrutamento de
candidatos e de projetos de investigação em empresa.
- Uma crescente dinamização por parte das instituições portuguesas junto dos potenciais alunos brasileiros.
- Uma maior propensão para protocolos com instituições de ensino e investigação do médio oriente.
- Participação da UA no Consórcio Europeu de Universidades Inovadoras (ECIU) e a aprovação da Universidade Europeia ECIU
- Possibilidade de realização de doutoramentos em regime de Cotutela Internacional.

8.1.3. Opportunities 
- A very dynamic regional business (majority heavily industrialised), characterised by some large companies (national and even multinational) and
numerous SMEs (many are technology-driven), with the potential to carry out applied research, and with a strong IEM qualified labour demand as
well.
- There is a Doctoral School Council (CEDUA) with co-opted external advisors from companies or their associations, with great importance in the
national and international business world.
- Prospects for increased higher education funding from the central government;
- Promotion Vacancies.
- EU, Portugal, and University of Aveiro commitment of continued internationalisation of teachers, for example through the Erasmus + program.
- Growing impact and recognition of Industrial Engineering and Management in the student, business and societal context.
- Masters in other engineering studies cycles (in and outside of UA) want to start a third cycle in a greater interdisciplinary and very close to the
enterprises.
- A master's degree in IEM exists, with several dozen students completing the course every years and in an ongoing restructuring for incorporating
more research skills.
- Greater involvement of the old masters already in the labour market, which enhances collaboration opportunities in recruitment of candidates and
research projects in the their companies
- A growing dynamism by Portuguese institutions to attract potential Brazilian students.
- A greater propensity for protocols with Middle Eastern educational and research institutions.
- Participation of the AU in the European Consortium of Innovative Universities (ECIU) and the approval of the European University ECIU
- Possibility of International Co-tutelage Doctoral Programs.

8.1.4. Constrangimentos 
- Não uniformização do perfil dos candidatos.
- Inexistência de uma área de Engenharia e Gestão Industrial na Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).
- Rácio oferta/procura de bolsas de investigação FCT cada vez mais reduzido, que vem reforçando a centralização geográfica da investigação.
- Concorrência de outras instituições de ensino superior.
- Problema de obtenção de vistos por parte de alunos estrangeiros.
- A evolução da situação socioeconómica do Brasil, com a consequente redução de bolsas de doutoramento.
- Bons candidatos são frequentemente travados pela falta de recursos financeiros para prosseguir, quando a solução passa pelo
autofinanciamento, ou dada a falta de apoio da entidade patronal, quando existe.

8.1.4. Threats 
- Non-uniformity of candidate profiles.
- Lack of an area of Engineering and Industrial Management at the Foundation for Science and Technology (FCT).
- Exponential decrease of the ratio supply/demand FCT research grants, which has reinforced the geographic centralization of research.
- Competition from other higher education institutions.
- Issue of visas by foreign students.
- The evolution of Brazil's socioeconomic situation, with the consequent reduction of doctoral scholarships.
- Good candidates are often constrained by lack of financial resources to continue when the solution passes through self-financing, and/or the lack of
employer’s support if the case.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
(Debilidade 1) D1- Apesar do aumento exponencial de candidatos nos últimos anos, o PDEGI ainda não é a alternativa preferencial na formação
avançada dos quadros das empresas da região;

(Ação de Melhoria 1) AM1- Implementar uma estratégia ainda mais concertada na promoção do PDEGI, junto de potenciais candidatos e
empregadores, apoiados pelos membros externos do CEDUA e reforçar a colaboração com empresas ao nível de projetos/prestação de serviços.

8.2.1. Improvement measure 
Debility 1 (D1) - Despite the exponential increase of applicants in recent years, DPIEM is not yet the preferred alternative for advanced training of
company’s staff in the region;

Improvement Measure 1 (IM1) - To Implement a more concerted strategy in promoting DPIEM to potential applicants and employers, supported by
external members of Doctoral School Council (CEDUA) and strengthen cooperation with companies research projects/services.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
(Ação de Melhoria 1) AM1- Implementar uma estratégia ainda mais concertada na promoção do PDEGI, junto de potenciais candidatos e
empregadores, apoiados pelos membros externos do CEDUA e reforçar a colaboração com empresas ao nível de projetos/prestação de serviços



Prioridade: Alta

Tempo: 3 anos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Improvement Measure 1 (IM1) - To Implement a more concerted strategy in promoting DPIEM to potential applicants and employers, supported by
external members of Doctoral School Council (CEDUA) and strengthen cooperation with companies research projects/services.

Priority: High

Implementation Time: 3 years

8.1.3. Indicadores de implementação 
(Ação de Melhoria 1) AM1- Implementar uma estratégia ainda mais concertada na promoção do PDEGI, junto de potenciais candidatos e
empregadores, apoiados pelos membros externos do CEDUA e reforçar a colaboração com empresas ao nível de projetos/prestação de serviços

Número de candidatos de empresas da região.

Número de projetos/prestações de serviços a empresas

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Improvement Measure 1 (IM1) - To Implement a more concerted strategy in promoting DPIEM to potential applicants and employers, supported by
external members of Doctoral School Council (CEDUA) and strengthen cooperation with companies research projects/services.

Number of applicants from regional companies

Number of projects / services provided to companies

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
(Debilidade 2) D2- Face ao ainda maioritário perfil de candidatos autofinanciados e ativos profissionalmente, existe uma dificuldade por parte destes
em frequentar as aulas, mesmo sendo concentradas à sexta-feira. Bons candidatos são frequentemente travados pela falta de recursos financeiros
para prosseguir, quando a solução é o autofinanciamento ou dada a falta de apoio da entidade patronal, quando existe;

(Ação de Melhoria 2) AM2- Implementar uma estratégia concertada com a UA, Unidades de investigação de suporte ao curso, resolução de
problemas das empresas como foco principal da investigação, incrementar as candidaturas a projetos com vista ao aumento das possibilidades de
financiamento de estudantes através de bolsas de projetos, e consequentemente, ao aumento do número de estudantes a realizar o doutoramento
em dedicação exclusiva.

8.2.1. Improvement measure 
(Debility 2) D2- Given the (still) overwhelming profile of self-financed and professionally active candidates, they have difficulty attending classes,
even only on Friday afternoon. Good candidates are often constrained by lack of financial resources to continue when the solution passes through
self-financing, and/or the lack of employer’s support if the case;

(Improvement Measure 2) IM2- To implement a concerted strategy with the AU and Course Support Research Units, enterprise’s problem solving as
the main focus of research, increase project applications to increase student funding possibilities through project grants, and consequently to
increase the number of PhD students in exclusive dedication.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
(Ação de Melhoria 2) AM2- Implementar uma estratégia concertada com a UA, Unidades de investigação de suporte ao curso, resolução de
problemas das empresas como foco principal da investigação, incrementar as candidaturas a projetos com vista ao aumento das possibilidades de
financiamento de estudantes através de bolsas de projetos, e consequentemente, ao aumento do número de estudantes a realizar o doutoramento
em dedicação exclusiva.

Prioridade: Média

Tempo: 4 anos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
(Improvement Measure 2) IM2- To implement a concerted strategy with the AU and Course Support Research Units, enterprise’s problem solving as
the main focus of research, increase project applications to increase student funding possibilities through project grants, and consequently to
increase the number of PhD students in exclusive dedication.

Priority: Medium

Implementation Time: 4 years

8.1.3. Indicadores de implementação 
(Ação de Melhoria 2) AM2- Implementar uma estratégia concertada com a UA, Unidades de investigação de suporte ao curso, resolução de
problemas das empresas como foco principal da investigação, incrementar as candidaturas a projetos com vista ao aumento das possibilidades de
financiamento de estudantes através de bolsas de projetos, e consequentemente, ao aumento do número de estudantes a realizar o doutoramento
em dedicação exclusiva.



Número de projetos de doutoramento em empresas.

Número de estudantes a realizar o doutoramento em dedicação exclusiva

8.1.3. Implementation indicator(s) 
(Improvement Measure 2) IM2- To implement a concerted strategy with the AU and Course Support Research Units, enterprise’s problem solving as
the main focus of research, increase project applications to increase student funding possibilities through project grants, and consequently to
increase the number of PhD students in exclusive dedication.

Number of PhD projects in companies.

Number of doctorate students in exclusive dedication

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
(Debilidade 3) D3- Um número de anos para conclusão do curso acima do desejável, bem como o número de desistências. 
(Ação de Melhoria 3)

(Ação de melhoria 3) AM3- Fazer um uso mais efetivo dos mecanismo da Escola Doutoral da Universidade de Aveiro (EDUA) e do Sistema de
Gestão da Qualidade (SGQ), ainda recentes, para uma estratégia concertada no acompanhamento mais eficaz da evolução da investigação e
incrementar as candidaturas a projetos com vista ao aumento das possibilidades de financiamento de estudantes através de bolsas de projetos, e
consequentemente, ao aumento do número de estudantes a realizar o doutoramento em dedicação exclusiva. Ainda, uma maior proximidade e
acompanhamento dos estudantes por parte do diretor e restante comissão de curso, com reuniões mais frequentes com os estudantes e
respetivos orientadores.

8.2.1. Improvement measure 
(Debility 3) D3- A number of years of cycle study conclusion above desirable and the number of abandonment as well.

(Improvement Measure 3) IM3- To make more effective use of Doctoral School (EDUA) and the Quality Management System (QMS) mechanisms od
University of Aveiro (still recent) for a concerted strategy for more effectively monitoring the research evaluation and increase project applications
to increase student funding possibilities through project grants, and consequently increasing the number of PhD students in full time. Still, a closer
students monitoring by the study programme director and remaining committee, with more frequent meetings with students and their respective
supervisors.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
(Ação de melhoria 3) AM3- Fazer um uso mais efetivo dos mecanismo da Escola Doutoral da Universidade de Aveiro (EDUA) e do Sistema de
Gestão da Qualidade (SGQ), ainda recentes, para uma estratégia concertada no acompanhamento mais eficaz da evolução da investigação e
incrementar as candidaturas a projetos com vista ao aumento das possibilidades de financiamento de estudantes através de bolsas de projetos, e
consequentemente, ao aumento do número de estudantes a realizar o doutoramento em dedicação exclusiva. Ainda, uma maior proximidade e
acompanhamento dos estudantes por parte do diretor e restante comissão de curso, com reuniões mais frequentes com os estudantes e
respetivos orientadores.

Prioridade: Alta

Tempo: Permanente

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
(Improvement Measure 3) IM3- To make more effective use of Doctoral School (EDUA) and the Quality Management System (QMS) mechanisms od
University od Aveiro (still recent) for a concerted strategy for more effectively monitoring the research evaluation and increase project applications
to increase student funding possibilities through project grants, and consequently increasing the number of PhD students in full time. Still, a closer
students monitoring by the study programme director and remaining committee, with more frequent meetings with students and their respective
supervisors.

Priority: High

Implementation Time: Permanent

8.1.3. Indicadores de implementação 
(Ação de melhoria 3) AM3- Fazer um uso mais efetivo dos mecanismo da Escola Doutoral da Universidade de Aveiro (EDUA) e do Sistema de
Gestão da Qualidade (SGQ), ainda recentes, para uma estratégia concertada no acompanhamento mais eficaz da evolução da investigação e
incrementar as candidaturas a projetos com vista ao aumento das possibilidades de financiamento de estudantes através de bolsas de projetos, e
consequentemente, ao aumento do número de estudantes a realizar o doutoramento em dedicação exclusiva. Ainda, uma maior proximidade e
acompanhamento dos estudantes por parte do diretor e restante comissão de curso, com reuniões mais frequentes com os estudantes e
respetivos orientadores.

Média do número de anos para conclusão
Número de desistências
Número de estudantes a realizar o doutoramento em dedicação exclusiva

8.1.3. Implementation indicator(s) 
(Improvement Measure 3) IM3- To make more effective use of Doctoral School (EDUA) and the Quality Management System (QMS) mechanisms od
University od Aveiro (still recent) for a concerted strategy for more effectively monitoring the research evaluation and increase project applications



to increase student funding possibilities through project grants, and consequently increasing the number of PhD students in full time. Still, a closer
students monitoring by the study programme director and remaining committee, with more frequent meetings with students and their respective
supervisors

Average number of years for conclusion
Number of abandonment
Number of PhD Students in full time

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
(Debilidade 4) D4- Não existência de uma Unidade de Investigação (UI) na área da Engenharia e Gestão Industrial que englobe todos os docentes do
Grupo de EGI, apesar da existência de grupos de investigação na área do ciclo de estudos nas 4 UI de suporte ao curso

(Ação de Melhoria 4) AM4- No curto prazo reforçar as linhas especificas de investigação na área de EGI dentro das atuais unidades de investigação
de suporte ao ciclo de estudos. Ainda, estudar/propor a criação de uma Unidade de Investigação na área de EGI a médio prazo.

8.2.1. Improvement measure 
(Debility 4) D4- There is no Research Unit (RU) in the Industrial Engineering and Management field which encompasses all IEM teachers group,
despite the existence of IEM research lines in the 4 RU’s which support the study programme.

(Improvement Measure 4) IM4- To reinforce the IEM research lines within the current 4 research units of study programme support in the short term
. Still, to study / propose the creation of a Research Unit in the EGI field in the medium term.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
AM4- No curto prazo reforçar as linhas especificas de investigação na área de EGI dentro das atuais unidades de investigação de suporte ao ciclo
de estudos. Ainda, estudar/propor a criação de uma Unidade de Investigação na área de EGI a médio prazo.

Reforço das linhas
Prioridade: Alta; Tempo: Imediata

Proposta de Criação
Prioridade: Média; Tempo: 4 anos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
(Improvement Measure 4) IM4- To reinforce the IEM research lines within the current 4 research units of study programme support in the short term
. Still, to study / propose the creation of a Research Unit in the EGI field in the medium term.

Actual research lines reinforcement
Priority: High; Time: Immediate

Creation Proposal
Priority: Medium; Time: 4 years

8.1.3. Indicadores de implementação 
AM4- No curto prazo reforçar as linhas especificas de investigação na área de EGI dentro das atuais unidades de investigação de suporte ao ciclo
de estudos. Ainda, estudar/propor a criação de uma Unidade de Investigação na área de EGI a médio prazo.

Número de anos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
(Improvement Measure 4) IM4- To reinforce the IEM research lines within the current 4 research units of study programme support in the short term
. Still, to study / propose the creation of a Research Unit in the EGI field in the medium term.

Number of years.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
(Debilidade 5) D5- Participação dos docentes em redes internacionais ainda não alcançou os níveis desejados.

(Ação de Melhoria 5) AM5- Motivação dos docentes para participarem em mobilidade docente e aproveitamento dos financiamentos existentes,
nomeadamente o Erasmus+. Aproveitar os projetos internacionais na área para financiar o incoming para convidar professores visitantes para
aulas e seminários. Reforçar a presença da área em candidaturas a projetos internacionais. 

8.2.1. Improvement measure 
(Debility 5) D5- Teacher participation in international networks has not yet reached the desired levels.

(Improvement Measure 5) IM5- Motivate teachers to participate in international mobility, through the use of existing funding such as the Erasmus +.
Use funding from international IEM projects to fund incoming and invite visiting teachers for classes and seminars. Strengthen the presence of IEM
teachers in international project applications.

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



AM5- Motivação dos docentes para participarem em mobilidade docente e aproveitamento dos financiamentos existentes, nomeadamente o
Erasmus+.

Prioridade: Alta

Tempo: 3 anos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
(Improvement Measure 5) IM5- Motivate teachers to participate in international mobility, through the use of existing funding such as the Erasmus +.
Use funding from international IEM projects to fund incoming and invite visiting teachers for classes and seminars. Strengthen the presence of IEM
teachers in international project applications.

Priority: High

Implementation Time: 3 Years

8.1.3. Indicadores de implementação 
AM5- Motivação dos docentes para participarem em mobilidade docente e aproveitamento dos financiamentos existentes, nomeadamente o
Erasmus+.

Numero de publicações em co-autoria com colegas estrangeiros.
Numero de participações em projetos internacionais
Número de participações em programas de mobilidade.
Número de Professores visitantes.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
(Improvement Measure 5) IM5- Motivate teachers to participate in international mobility, through the use of existing funding such as the Erasmus +.
Use funding from international IEM projects to fund incoming and invite visiting teachers for classes and seminars. Strengthen the presence of IEM
teachers in international project applications.

Number of publications co-authored with foreign colleagues.
Number of participation in international projects
Number of participation in mobility programs.
Number of Visiting Professors.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
(Debilidade 6) D6- Número total de docentes na área reduzido, face ao trabalho que é necessário desenvolver
.
(Ação de Melhoria 6) AM6- Proposta de abertura de uma vaga para Professor Auxiliar até 2023.

8.2.1. Improvement measure 
(Debility 6) D6- Number of teachers in the IEM area is small given the work that needs to be developed

(Improvement Measure 6) AM6- To propose opening one vacancy for Assistant Professor until 2023.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
AM6- Proposta de abertura de uma vaga para Professor Auxiliar até 2023.

Prioridade: Média

Tempo: 4 anos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
(Improvement Measure 6) AM6- To propose opening one vacancy for Assistant Professor until 2023.

Priority: Média

Implementation Time: 4 years

8.1.3. Indicadores de implementação 
AM6- Proposta de abertura de uma vaga para Professor Auxiliar até 2023.

Número de docentes contratados.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
(Improvement Measure 6) AM6- To propose opening one vacancy for Assistant Professor until 2023.

Number of Assistant Professors hired.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 



(Debilidade 7) D7- Número de docentes nas duas categorias de topo, principalmente na categoria de Professor Associado, abaixo do desejável.

(Ação de Melhoria 7) AM7- Abertura de duas vagas para Professor Associado em EGI (Uma já aberta no âmbito dos concursos de promoção e outra
vaga proposta para abrir até meados de 2021).

8.2.1. Improvement measure 
(Debility 7) D7- Number of teachers in the two top professional categories is less than the desirable, especially in the Associate Professor category
.
(Improvement Action 7) AM7- Opening two vacancies for Associate Professor in Industrial Engineering and Management field (One already opened
under promotion vacancies and another vacancy proposed to open until the middle of 2021).

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
AM7- Abertura de duas vagas para Professor Associado em EGI (Uma já aberta no âmbito dos concursos de promoção e outra vaga proposta para
abrir até meados de 2021).

Prioridade: Alta

Tempo: 2 anos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
(Improvement Action 7) AM7- Opening two vacancies for Associate Professor in Industrial Engineering and Management field (One already opened
under promotion vacancies and another vacancy proposed to open until the middle of 2021).

Priority: High

Implementation Time: 2 years

8.1.3. Indicadores de implementação 
AM7- Abertura de duas vagas para Professor Associado em EGI (Uma já aberta no âmbito dos concursos de promoção e outra vaga proposta para
abrir até meados de 2021).

Número de Professores Associados

8.1.3. Implementation indicator(s) 
(Improvement Action 7) AM7- Opening two vacancies for Associate Professor in Industrial Engineering and Management field (One already opened
under promotion vacancies and another vacancy proposed to open until the middle of 2021).

Number of Associate Professors

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
(Debilidade 8) D8- Falta de algumas infraestruturas (ex.: laboratório específico de Engenharia Industrial).

(Ação de Melhoria 8) AM8- Um laboratório/espaço de Engenharia Industrial.

8.2.1. Improvement measure 
(Debility 8) D8- Lack of some IEM infrastructures (eg specific Industrial Engineering Lab).

(Improvement Action 8) AM8- A Industrial Engineering Lab.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
AM8- Um Laboratório/espaço de Engenharia Industrial. 

Prioridade: Alta

Tempo: 3 anos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
(Improvement Action 8) AM8- A Industrial Engineering Lab.

Priority: High

Implementation Time: 3 years

8.1.3. Indicadores de implementação 
AM8- Um Laboratório/espaço de Engenharia Industrial..

Número de infraestruturas

8.1.3. Implementation indicator(s) 
(Improvement Action 8) AM8- A Industrial Engineering Lab.

Number of IEM infrastructures



8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
(Debilidade 9) D9- Inexistência de uma área de Engenharia e Gestão Industrial na Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), que dificulta a
aprovação de projetos.

(Ação de Melhoria 9) AM9- Definição de uma estratégia concertada com as restantes instituições com cursos e investigadores na área, com vista a
uma negociação conjunta junto da FCT.

8.2.1. Improvement measure 
Debility 9) D9-Lack of an area of Engineering and Industrial Management at the Foundation for Science and Technology (FCT), which makes research
project approval difficult.

(Improvement Measure 9) AM9- To define a concerted strategy with the other institutions with study programmes and researchers in the IEM area,
for a joint negotiation with FCT.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
(Ação de Melhoria 9) AM9- Definição de uma estratégia concertada com as restantes instituições com cursos e investigadores na área.

Prioridade: Alta; 

Tempo: 4 anos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
(Improvement Measure 9) AM9- To define a concerted strategy with the other institutions with study programmes and researchers in the IEM area,
for a joint negotiation with FCT.

Priority: High

Implementation Time: 4 Years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
(Ação de Melhoria 9) AM9- Definição de uma estratégia concertada com as restantes instituições com cursos e investigadores na área.

Número de projetos FCT aprovados.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
(Improvement Measure 9) AM9- To define a concerted strategy with the other institutions with study programmes and researchers in the IEM area,
for a joint negotiation with FCT.

Number of FCT research projects approved.
Number of FCT research grants approved by IEM PhD students.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
(Debilidade 10) D10- Não uniformização do perfil dos candidatos.

(Ação de Melhoria 10) AM10- Reestruturação do Curso proposta na seção 9 e uso das duas novas UC´s do 1ºA/1ºS para minimizar as diferenças.

8.2.1. Improvement measure 
(Debility 10) D10- Non-uniformity of candidate profile.

(Improvement Action 10) AM10- Adjustments to the study plan of the study programme proposed in section 9 and use of the two new courses of 1st
Y/ 1st S (Research in IEM and Advanced Topics in IEM) to minimise differences.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
(Ação de Melhoria 10) AM10- Reestruturação do Curso proposta na seção 9 e uso das duas novas UC´s do 1ºA/1ºS para minimizar as diferenças.

Prioridade: Alta; 

Tempo: Imediato

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
(Improvement Action 10) AM10- Adjustments to the study plan of the study programme proposed in section 9 and use of the two new courses of 1st
Y/ 1st S (Research in IEM and Advanced Topics in IEM) to minimise differences.

Priority: High

Implementation Time: Immediately



8.1.3. Indicadores de implementação 
(Ação de Melhoria 10) AM10- Reestruturação do Curso proposta na seção 9 e uso das duas novas UC´s do 1ºA/1ºS para minimizar as diferenças.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
(Improvement Action 10) AM10- Adjustments to the study plan of the study programme proposed in section 9 and use of the two new courses of 1st
Y/ 1st S (Research in IEM and Advanced Topics in IEM) to minimise differences.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
(Debilidade 11)D11- Dificuldade dos estudantes profissionalmente ativos em frequentar as aulas.

(Ação de Melhoria 11) AM11- Reestruturação do Curso que permitirá não só a redução do n.º das UC’s como também reformulação das
metodologias de aprendizagem e de avaliação.

8.2.1. Improvement measure 
(Debility 11) D11- Difficulty of professionally active students in attending classes.

(Improvement Action 11) AM11- Adjustments to the study plan of the study programme proposed in section 9 will allow not only to reduce the
number of the courses but also the learning and assessment methodologies reformulation

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
(Ação de Melhoria 11) AM11- Reestruturação do Curso que permitirá não só a redução do n.º das UC’s como também reformulação das
metodologias de aprendizagem e de avaliação.

Prioridade: Alta; 

Tempo: Imediato

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

(Improvement Action 11) AM11- Adjustments to the study plan of the study programme proposed in section 9 will allow not only to reduce the
number of the courses but also the learning and assessment methodologies reformulation

Priority: High

Implementation Time: Immediately

8.1.3. Indicadores de implementação 
(Ação de Melhoria 11) AM11- Reestruturação do Curso que permitirá não só a redução do n.º das UC’s como também reformulação das
metodologias de aprendizagem e de avaliação.

Número de estudantes que assistem presencial ou virtualmente às aulas

8.1.3. Implementation indicator(s) 

(Improvement Action 11) AM11- Adjustments to the study plan of the study programme proposed in section 9 will allow not only to reduce the
number of the courses but also the learning and assessment methodologies reformulation

Number of physical students presences or through video-conference .

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Pretende-se ajustar a estrutura do curso à forma como a realidade foi evoluindo, tornando-a num instrumento de sucesso que facilite a captação de
candidatos, aumente a taxa de conclusão do curso e diminua o tempo médio despendido. Apesar de se manterem 1 ano curricular e 2 anos de tese,
com 60 ects cada um deles, e de o ano curricular se continuar a dividir em 2 semestres de 30 ects, este vê o número de UCs reduzido de 8 para 5 e
as horas de aula reduzidas de 15/16 para 8 (5 h/semana no 1ºS e 3h/semana no 2ºS ). O objetivo é garantir aos alunos do 1º ano a disponibilidade e o
apoio tutorial necessários para o mais rapidamente possível definirem e iniciarem o seu projeto de investigação, aumentando a sua motivação para
prosseguir os estudos e acelerando a conclusão dos trabalhos, o que fará crescer a atractividade do curso. No 1º semestre, as alterações são: i)
alteração da designação da UC Preparação do Projeto de Tese I para Investigação em EGI; ii) alteração da designação da UC Tópicos Avançados
em EGI I para Tópicos Avançados em EGI, a qual acrescentará ao seu programa os conteúdos de Tópicos Avançados em EGI II (a eliminar;
atualmente, no 2º semestre), aumentando os ects de 10 para 16 pelo aumento do trabalho individual tutorado, apesar da redução das horas TP,
sendo o objetivo obter uma perspetiva geral e histórica da investigação em Engenharia e Gestão Industrial, conhecer o estado de arte e os desafios
futuros relacionados com as sub-áreas fundamentais da EGI; iii) eliminação da UC Seminário de EGI, cujos contributos mais relevantes são
absorvidos pela nova UC de Investigação em EGI (1º semestre), cujo objetivo é clarificar o entendimento sobre a EGI e as principais áreas temáticas
envolvidas, bem como as metodologias e ferramentas mais usadas, motivando-se os estudantes para a seleção do tema sobre o qual incidirá a
investigação doutoral, criando as condições para que na UC Preparação do Projeto Tese possam afinar e submeter com sucesso um Projeto de
Tese. 



No 2º semestre, as alterações são: i) alteração da designação da UC Preparação do Projeto de Tese II para Preparação do Projeto Tese, a qual
aumenta os ects de 8 para 24, traduzindo uma aposta fortíssima no arranque sustentado dos trabalhos de Tese, com um aumento significativo do
trabalho individual tutorado; ii) eliminação da UC Tópicos Avançados em EGI II; iii) alteração da designação da UC Análise Estatística de Dados para
Análise Avançada de Dados, que acrescenta aos métodos quantitativos os métodos qualitativos, mantendo as 2 horas de aula, sendo que o
objectivo desta UC é funcionar como suporte à PPT; iv) eliminação da UC Opção Livre, que constituiu sempre uma fonte de problemas e nunca
justificou as expectativas nela depositadas.
NOTA: Pretende-se também a alteração da designação em Inglês, correspondente a Engenharia e Gestão Industrial, de Management and Industrial
Engineering para Industrial Engineering and Management, por ser a designaçao mais representativa.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
The aim is to adjust the course structure to the way reality has evolved (and is evolving), making it a successful tool to facilitate the recruitment of
candidates, increase the course completion rate and decrease the average time spent to conclude the study cycle (SC). Although 1 curricular year
and 2 thesis years remain, with 60 ects each, and the curricular year continues to be divided into 2 semesters of 30 ects, the number of UCs is
significantly reduced from 8 to 5 and the lecture hours reduced from 15/16 to 8 (5 h/week in the 1st semester and 3h/week in the 2nd semester). The
aim is to guarantee first-graders the availability and tutorial support needed to quickly define and start their research project, increasing their
motivation to pursue their studies and accelerating the completion of their work, which will increase attractiveness of the course.
In the 1st semester, the changes are: i) change of the designation of the CU Preparation of the Thesis Project I for Research in IEM; ii) change of
designation of the UC Advanced Topics in IEM I to Advanced Topics in IEM, which will add to its program the contents of Advanced Topics in IEM II
(to be deleted; currently in the 2nd semester), increasing the ects from 10 to 16 by increasing the individual tutored work, despite the reduction in TP
hours, with the aim of obtaining a general and historical perspective of research in Management and Industrial Engineering, to know the state of the
art and future challenges related to MIE's fundamental subareas; iii) elimination of the CU Seminar of MIE, whose most relevant contributions are
absorbed by the new CU Research in IEM (1st semester), which aims to clarify the understanding of IEM and the main thematic areas involved, as
well as the most relevant methodologies and tools, inciting the students to select the topic on which their doctoral research will be focused, creating
the conditions for successfully fine tune and submit a Thesis Project in the CU Thesis Project Preparation.
In the 2nd semester, the changes are: i) change of the designation of the CU Preparation of Thesis Project II to Thesis Project Preparation (TPP),
which increases the ects from 8 to 24, evidencing a strong bet on the sustained start of Thesis work, with a significant increase in tutored individual
work; ii) elimination of the CU Advanced Topics in IEM II; iii) change of the designation of the CU Statistical Data Analysis for Advanced Data
Analysis, which adds qualitative methods to the existing quantitative methods, maintaining the 2 hours of class, being the purpose of this CU to
function as a support to TPP; iv) elimination of the CU Free Option, which was always a source of problems and never justified the expectations
placed on it.
NOTE: It is also intended to change the designation in English from Management and Industrial Engineering to Industrial Engineering and
Management, as it is the most representative designation.

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

9.2. N/A

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

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
N/A

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 e Gestão Industrial / Industrial Engineering and
Management EGI 180 0

(1 Item)  180 0  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - N/A - 1º/1º semestre

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)



Investigação em Engenharia e Gestão Industrial / Research in
Industrial Engineering and Management

EGI Semestral 216 TP-15; OT-15 8

Tópicos Avançados em Engenharia e Gestão Industrial / Advanced
Topics in Industrial Engineering and Management EGI Semestral 432 TP-30; OT-15 16

Metodologia de Investigação/Research Methodology EGI Semestral 162 TP-30 6
(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - N/A - 1º/2º semestre

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Preparação do Projeto Tese/Thesis
Project Preparation EGI Semestral 648 TP-15; OT-30 24

Análise Avançada de Dados/Advanced
Data Analysis EGI Semestral 162 TP-30; OT-15 6

(2 Items)       

9.3. Plano de estudos - N/A - 2º

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Tese/Thesis EGI Anual 1620 OT-20 60
(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - N/A - 3º

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd



9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Tese/Thesis EGI Anual 1620 OT-20 60
(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Investigação em Engenharia e Gestão Industrial / Investigação em EGI

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Investigação em Engenharia e Gestão Industrial / Investigação em EGI

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Research in Industrial Engineering and Management / Research in IEM

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
216

9.4.1.5. Horas de contacto:
15 TP; 15 OT

9.4.1.6. ECTS:
8

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José António de Vasconcelos Ferreira (10 TP + 10 OT)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
João Carlos de Oliveira Matias (5 TP + 5 OT)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC tem como objetivo principal clarificar o entendimento sobre a Engenharia e Gestão Industrial (EGI) e as principais áreas temáticas
envolvidas, proporcionando aos estudantes o contacto com conceitos base, temas atuais e desafios futuros em EGI, numa perspetiva sistémica e
multidisciplinar. Esta visão será enquadrada nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (Nações Unidas, Agenda 2030) que são entendidos
como oportunidades de desenvolvimento de investigação com impacto na sociedade. 
A UC tem também como objetivo motivar os alunos para a seleção do tema sobre o qual incidirá a investigação doutoral, criando as condições para
que na UC Preparação do Projeto Tese possam afinar e submeter com sucesso um Projeto de Tese.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to clarify the definition and scope of Industrial Engineering and Management (IEM) and the main thematic areas involved by
providing students with contact with basic concepts, current topics and future challenges in IEM from a systemic and multidisciplinary perspective.
This vision will be framed in the Sustainable Development Goals (United Nations, Agenda 2030) which are understood as opportunities for research
developments with impact on society.
The CU also aims to motivate students to select the topic on which the doctoral research will focus, creating the conditions to successfully fine tune
and submit a Thesis Project in the CU Thesis Project Preparation.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
A Engenharia e Gestão Industrial enquanto atividade profissional e área científica fortemente multidisciplinar.
A investigação em Engenharia e Gestão Industrial: temáticas e desafios.
Conteúdos inerentes à apresentação de um Projeto de Tese.
A escolha da equipa de supervisão.

9.4.5. Syllabus:
Industrial Engineering and Management as a professional activity and multidisciplinar scientific area.
Research in Industrial Engineering and Management: themes and challenges.



Contents inherent to the presentation of a Thesis Project.
The selection of the supervision team.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos desta UC foram desenvolvidos em torno de um conjunto de tópicos que se julgam relevantes na área de EGI uma vez que se trata de
uma área com um carácter fortemente multidisciplinar. No âmbito desses tópicos pretende-se apresentar a área, as atuais temáticas e desafios
futuros de investigação. Este conteúdos estão claramente orientados para apoiar o aluno nas escolhas subjacentes ao início do seu Projeto de
Tese, de acordo com os objetivos definidos para a UC. Deste modo, entende-se que os conteúdos programáticos definidos para esta UC estão
claramente alinhados com os objetivos definidos para a mesma.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of this CU have been developed around a set of topics that are considered relevant in the area of Industrial Engineering and
Management as this is a highly multidisciplinary area. In the context of these topics we intend to present the research area, the current trends, and
future research challenges. These topics/contents are clearly oriented to support the students in the choices underlying the beginning of their Thesis
Projects, according to the objectives defined for the CU. As such, it is believed that the contents are in perfect agreement with the intended aims of
this CU.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de exposição e debate. Palestras envolvendo profissionais e investigadores de referência na área. Testemunho de recém doutorados em EGI.
Análise de Projetos de Tese anteriormente submetidos. Contacto com potenciais orientadores.
Os alunos são incentivados a definir autonomamente o contexto, a relevância e os objetivos da sua investigação doutoral, apresentando
individualmente os resultados obtidos para avaliação na forma de um documento escrito a discutir e validar.
Assim, a avaliação recai sobre o relatório escrito e a discussão/validação do mesmo.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures and discussion. Lectures involving professionals and reference researchers in the area. Testimony of recent PhDs in IEM. Analysis of
previously submitted Thesis Projects. Contact with potential advisors.
Students are encouraged to autonomously define the context, relevance and objectives of their doctoral research, presenting individually, for
evaluation of the CU, the results obtained through a written report to discuss and validate.
Thus, the evaluation of the CU involves the written report and its discussion/validation.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino apresentadas pretendem garantir o acompanhamento dos alunos de forma coerente ao longo do processo de
aprendizagem. Através de aulas de exposição e debate, palestras envolvendo profissionais e investigadores de referência na área, testemunho de
recém doutorados em EGI, análise de Projetos de Tese anteriormente submetidos e contacto com potenciais orientadores, os estudantes têm
oportunidade de ter uma visão sistémica e multidisciplinar da área de EGI fundamental para que possam desenvolver a sua investigação futura de
forma critica. 
Será assim assegurado o conhecimento que suporte escolhas esclarecidas quanto ao rumo da investigação doutoral, necessárias para que na UC
Preparação do Projeto Tese os alunos possam afinar e submeter com sucesso um Projeto de Tese, objetivo central da UC.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies presented aim to ensure the consistent monitoring of students throughout the learning process. Through lectures and
discussion, workshops involving leading professionals and researchers in the field, testimony of recent PhDs in Industrial Engineering and
Management, analysis of previously submitted Thesis Projects and contact with potential advisors, students have the opportunity to have a
systemic and multidisciplinary view of the IEM area so that they can critically develop their future research.
Thus, the teaching methodologies aim to ensure the knowledge that supports informed choices about the direction of doctoral research, which is
necessary for students to successfully prepare and submit a Thesis Project, a central objective of the CU.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
There is no recommended bibliography. Despite that, some suggestions are presented underlying the importance of searching for available research
topics and consulting approved doctoral dissertations:
Baker, N.R., J. Siegman e A.H. Rubenstein (1967), The Effects of Perceived Needs and Means on the Generation of Ideas for Industrial Research and
Development Projects, IEEE Transactions on Engineering Management, EM 14(4), 156 163.
Lima, R.M., D. Mesquita, M. Amorim, G. Jonker e M.A. Flores (2012), An Analysis of Knowledge Areas in Industrial Engineering and Management
Curriculum, International Journal of Industrial Engineering and Management, 3(2), 75 82.
ProQuest, ProQuest Dissertations & Theses Database, http://www.proquest.com/en-US/catalogs/databases/detail/pqdt.shtml.
Center for Research Libraries, Online Catalog, http://catalog.crl.edu/search~S4.

Anexo II - Tópicos Avançados em Engenharia e Gestão Industrial (Tópicos Avançados em EGI)

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Tópicos Avançados em Engenharia e Gestão Industrial (Tópicos Avançados em EGI)

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Advanced Topics in Industrial Engineering and Management (Advanced Topics in IEM)

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
432



9.4.1.5. Horas de contacto:
30TP+15OT

9.4.1.6. ECTS:
16

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Carlos de Oliveira Matias (6TP+4OT)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Luísa Ferreira Andrade Ramos (2TP+1OT)
Ana Maria Pinto de Moura (2TP+1OT)
Ana Raquel Reis Couto Xambre (2TP+1OT)
Carina Maria Oliveira Pimentel (2TP+1OT)
Carlos Manuel dos Santos Ferreira (2TP+1OT)
Helena Maria Pereira Pinto Dourado e Alvelos (2TP+1OT)
João Carlos Gonçalves dos Reis (2TP+1OT)
José António de Vasconcelos Ferreira (2TP+1OT)
Leonor da Conceição Teixeira (2TP+1OT)
Maria João Machado Pires da Rosa (2TP+1OT)
Marlene Paula Castro Amorim (2TP+1OT)
Rui Jorge Ferreira Soares Borges Lopes (2TP+1OT)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Homogeneização de conhecimentos, estado da arte, tendências e desafios relativos às temáticas mais relevantes que integram a EGI.
Abordagens e ferramentas mais utilizadas na modelação e resolução de problemas complexos e interdisciplinares, numa perspetiva holística e
sustentável.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Homogenization of knowledge, state of the art, trends and challenges related to the most relevant themes that integrate IEM.
Approaches and tools most used in modeling and solving complex and interdisciplinary problems, from a holistic and sustainable perspective.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Organização da produção, logística empresarial, gestão da cadeia de abastecimento, operações em serviços, gestão da qualidade, ergonomia e
segurança, gestão da manutenção, gestão da energia, gestão da informação, sustentabilidade.
Modelação matemática, métodos otimizantes e heurísticos, simulação digital interativa, sistemas de apoio à decisão, engenharia de sistemas.

9.4.5. Syllabus:
Production organization, business logistics, supply chain management, service operations, quality management, ergonomics and safety,
maintenance management, energy management, information management, sustainability.
Mathematical modeling, optimizing and heuristic methods, interactive digital simulation, decision support systems, systems engineering.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos da UC foram desenvolvidos em torno de um conjunto de módulos relevantes na área de EGI, respeitando temáticas, abordagens e
ferramentas. No âmbito desses módulos, pretende-se apresentar uma perspetiva histórica, estado da arte e tendências. Assim, julga-se que os
conteúdos estão em perfeita concordância com os objetivos pretendidos com esta Unidade Curricular.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of the CU were developed around a set of relevant modules in the area of   IEM, respecting themes, approaches and tools. Within these
modules, we intend to present a historical perspective, state of the art and trends. Thus, it is believed that the contents are in perfect agreement with
the intended objectives of this course.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC assenta numa estrutura modular que envolve um conjunto alargado de docentes, os quais, através da exposição, discussão e
experimentação, transmitem conhecimentos em áreas da sua especialidade. Incentiva-se os alunos a desenvolver trabalho autónomo na
identificação de fontes de conhecimento complementares.
A avaliação centrar-se-á na apresentação de um relatório escrito individual sobre uma das temáticas abordadas e que reflita autonomia,
capacidade de investigação e espírito crítico. 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The CU is based on a modular structure that involves a wide range of teachers, who, through exposure, discussion and experimentation, transmit
knowledge in areas of their specialty. Students are encouraged to develop autonomous work in identifying complementary sources of knowledge.
The evaluation will focus on the presentation of an individual written report on one of the topics addressed, reflecting autonomy, research capacity
and critical thinking.

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



A metodologia de ensino apresentada garante o acompanhamento adequado do aluno ao longo do processo de aprendizagem. Através da análise e
discussão de trabalhos de referência publicados, os estudantes têm oportunidade de conhecer o estado da arte e de refletir sobre os desafios mais
atuais. Promove-se a autorreflexão através de uma metodologia que exige contacto com as matérias para além da sala de aula.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology presented ensures the proper monitoring of the student throughout the learning process. Through the analysis and
discussion of published reference works, students have the opportunity to know the state of the art and to reflect on the most current challenges.
Self-reflection is promoted through a methodology that requires contact with subjects beyond the classroom.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bibliografia Principal/Main Bibliography
Artigos Científicos/Scientific Papers
Revistas com maior impacto/High Impact Journals
Palavras-Chave/Keywords
Bibliotecas Científicas/Online Scientific Libraries

Anexo II - Análise Avançada de Dados

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Análise Avançada de Dados

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Advanced Data Analysis

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
30 TP; 15 OT

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José António de Vasconcelos Ferreira (20 TP + 15 OT)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
João Carlos de Oliveira Matias (5 TP)
Carlos Manuel dos Santos Ferreira (5 TP)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dar a conhecer algumas das técnicas quantitativas (estatística multivariada) e qualitativas mais utilizadas na análise de dados, criando capacidade
para conceber o processo de recolha de dados, utilizar software especializado para a sua análise e interpretar os resultados obtidos. Como lidar
com grandes volumes de dados.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduction to some of the most used quantitative (multivariate statistics) and qualitative techniques for data analysis, ensuring knowledge and
practical skills to collect data, to use dedicated software in the analysis and to interpret the results obtained. How to deal with large volumes of data.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
População e Amostra. Método de Análise Estatística. Recolha de Dados: Conceção de um Questionário. Compilação de Dados: Introdução ao
SPSS®. Revisões: Estatística Descritiva; Variáveis Aleatórias; Inferência Estatística. Teste à Média de Uma População. Comparação de Médias de
Duas Populações. ANOVA. MANOVA. Análise de Regressão: Regressão Linear Simples; Regressão Linear Múltipla; Regressão Logística. Análise
Discriminante. Análise Fatorial. Análise de Clusters. Modelos de Equações Estruturais. Escalonamento Multidimensional. Análise de
Correspondência. Aspetos Gerais: Dimensão da Amostra; Observações Extraordinárias; Dados em Falta; Verificação de Pressupostos;
Classificação das Técnicas Multivariadas.
Análise Qualitativa: abordagens e técnicas; introdução ao webQDA®.
Big Data e Data Mining: principais conceitos.



9.4.5. Syllabus:
Population and Sample. Statistical Analysis Method. Data Collection: The Survey Design. Data Compilation: An Introduction to SPSS®. Review:
Descriptive Statistics; Random Variables; Statistical Inference. Testing One-Group Mean. Comparing Two-Group Means. ANOVA. MANOVA.
Regression Analysis: Simple Regression; Multiple Regression; Logistic Regression. Discriminant Analysis. Factor Analysis. Cluster Analysis.
Structural Equation Modeling. Multidimensional Scaling. Correspondence Analysis. General Considerations: Sample Size; Outliers; Missing Values;
Assumptions Evaluation; Multivariate Techniques Classification.
Qualitative Analysis: approaches and techniques; an introduction to webQDA®.
Big Data and Data Mining: an overview.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
De uma forma óbvia e direta, os conteúdos programáticos estão sequenciados de modo a assegurar o total cumprimento dos objetivos de
aprendizagem no que se refere a conhecimentos, aptidões e competências.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In an obvious and direct way, syllabus is sequenced in order to ensure total compliance with the intended learning outcomes regarding knowledge,
skills and competences.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de exposição com recurso a slides e aulas de exemplificação com utilização do software SPSS® e webQDA®. Os alunos são incentivados a
utilizar autonomamente o software recomendado, acessível nos seus próprios computadores, para analisar dados decorrentes dos seus trabalhos
de investigação.
Trabalho individual (documento escrito e apresentação/discussão) relatando a utilização de uma ou mais técnicas abordadas na análise de um
conjunto relevante de dados.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures using slides and illustrating lectures using software SPSS® and webQDA. Students are incentivised to use autonomously the
recommended software, accessible from their own computers, to analyse data from their research work.
Individual work (written document and presentation/discussion) reporting the use of one or more of the techniques addressed in the analysis of a
relevant data set.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino suportam a concretização progressiva dos objetivos de aprendizagem, culminando na realização de um trabalho
individual que permite aferir a eficácia do percurso estabelecido.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods support the progressive acquisition of the intended learning outcomes, leading to the completion of an individual work that will
assess the effectiveness of the proposed plan.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Ferreira, J.V. (2019), Análise de Dados - Notas de Apoio, UA.
Guimarães, R.C. and J.S. Cabral (2010), Estatística, 2ª Edição, Verlag Dashöfer.
Hair, J.F., B.J. Babin, R.E. Anderson and W.C. Black (2018), Multivariate Data Analysis, 8th Edition, CENGAGE.
Marôco, J. (2018), Análise Estatística com o SPSS Statistics, 7ª Edição, ReportNumber.
Marôco, J. (2014), Análise de Equações Estruturais, 2ª Edição, ReportNumber.
Carvalho, H. (2017), Análise Multivariada de Dados Qualitativos, 2ª Edição, Edições Sílabo.
Russell, B.H., A. Wutich and G.W. Ryan (2016), Analyzing Qualitative Data: Systematic Approaches, Edition 2, SAGE Publications.

Anexo II - Preparação do Projeto Tese

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Preparação do Projeto Tese

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Thesis Project Preparation

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
648

9.4.1.5. Horas de contacto:
15 TP + 30 OT

9.4.1.6. ECTS:
24

9.4.1.7. Observações:



N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
João Carlos de Oliveira Matias (6TP+4OT)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Ana Luísa Ferreira Andrade Ramos (0,5TP+2OT)
Ana Maria Pinto de Moura (0,5TP+2OT)
Ana Raquel Reis Couto Xambre (0,5TP+2OT)
Carina Maria Oliveira Pimentel (0,5TP+2OT)
Carlos Manuel dos Santos Ferreira (0,5TP+2OT)
Helena Maria Pereira Pinto Dourado e Alvelos (0,5TP+2OT)
João Carlos Gonçalves dos Reis (0,5TP+2OT)
José António de Vasconcelos Ferreira (3TP+5TP+2OT)
Leonor da Conceição Teixeira (0,5TP+2OT)
Maria João Machado Pires da Rosa (0,5TP+2OT)
Marlene Paula Castro Amorim (0,5TP+2OT)
Pedro Manuel Moreira da Rocha (0,5TP+2OT)
Rui Jorge Ferreira Soares Borges Lopes (0,5TP+2OT)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular espera-se que o aluno seja capaz de apresentar e discutir o projeto de investigação que definiu e que se constitui
como o seu projeto de doutoramento, sob coordenação da equipa orientadora. Para isso o aluno deverá ter adquirido as seguintes competências:
- Autonomia para realizar o seu trabalho de investigação;
- Capacidade para definir um tema de investigação e identificar questões pertinentes para resolução;
- Conduzir uma pesquisa bibliográfica adequada e válida;
- Definir um plano de investigação adequado aos objetivos propostos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
At the end of the curricular unit it is expected that students will be capable of presenting and discuss their doctoral research plan, under Supervisor’s
coordination. In order to do so, the student should have acquired the following competences:
- To conduct its own research work;
- To define a research theme and identify pertinent research questions;
- To conduct an adequate and valid bibliographic search;
- To define a research plan adequate to the proposed objectives.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Preparação do trabalho individual de investigação conducente à tese de doutoramento.
Orientação da pesquisa bibliográfica.
Definição do projeto de investigação (deverá evidenciar a relevância do tema, incluir o estado da arte, a metodologia a adotar, as ferramentas de
suporte a utilizar, bem como os resultados/contributos que se esperam obter).
O projeto de investigação deve evidenciar com clareza as lacunas na literatura que o trabalho irá colmatar, os objetivos que se pretendem alcançar,
antecipando resultados e a potencial contribuição do tema a ser trabalhado para o preenchimento dessas lacunas e o impacto que irá ter na área de
estudo correspondente.

9.4.5. Syllabus:
Preparation of the individual research work leading to the doctoral thesis.
Bibliographic search orientation.
Definition of the doctoral research plan (it should highlight the relevance of the theme, include the state of the art, the methodology to be adopted, the
support tools to be used, as well as the expected results / contributions).
The research project should clearly highlight the gaps in the literature that the work will fill, the objectives to be achieved, anticipating results and the
potential contribution of the theme to be addressed to fill these gaps and the impact it will have on the area of   research.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos definidos permitem a orientação e o acompanhamento do trabalho individual do estudante, com vista a que este,
autonomamente, mas sob a coordenação da equipa de orientação, defina uma proposta para o seu projeto de investigação, apresentando-a e
discutindo-a com a presença de um avaliador externo à instituição, que é o objetivo principal da UC.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programmatic content defined allows for students' individual work supervision and monitoring, so they can be capable of autonomously, under
Supervisor’s coordination, defining a proposal for their research project. This proposal will be presented, discussed and evaluated by an external
evaluator, which is the main goal of the present curricular unit.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nesta UC a metodologia de ensino a utilizar consistirá em sessões controlo por parte da direção do programa doutoral, e de discussão do trabalho
de investigação a desenvolver, bem como numa orientação individualizada do trabalho a realizar pelo estudante, numa lógica de tutoria. Pretende-se
fomentar o desenvolvimento no estudante da autonomia e capacidade de investigação, que lhe possibilitarão realizar não só o projeto de
investigação mas também criar as bases necessárias ao desenvolvimento da tese de doutoramento nos anos curriculares seguintes.
Adicionalmente fomentar-se-á a participação dos alunos em seminários e ações de formação considerados relevantes para a formação dos
mesmos.
A avaliação do estudante baseia-se no seu projeto de investigação, o qual consiste num relatório escrito que é também apresentado oralmente, e
que será avaliado por um júri, na qual participará o diretor do programa doutoral, ou quem o represente, o orientador e um avaliador externo à UA.



9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In this curricular unit the teaching methodologies adopted consist of sessions under the supervision of the doctoral program management, and
evaluation the developed research plan at the end, and a personalized supervision of each student work, in a tutorial logic by supervisors. In this way
students ability to work individually and autonomously, and their research skills, will be developed, allowing for the development of their research
project proposals but also of the bases needed for them to work on this thesis in the following years of the PhD program.
Furthermore seminars and training sessions covering relevant aspects for students’ development will be offered to students.
Students’ assessment is based on the research project they deliver (in the form of an assignment) and discuss orally at the end of the semester, and
will be evaluated by a jury, in which the director of the doctoral program participates, or who represents him, the advisor and an external evaluator of
the UA.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As metodologias de ensino e avaliação adotadas, baseadas numa lógica de tutoria e acompanhamento do trabalho realizado pelo aluno ao longo do
semestre, complementadas com seminários e ações de formação, permitirão ao aluno alcançar o objetivo preconizado de formular uma proposta
para o seu projeto de investigação.
A avaliação da UC baseada neste projeto configura-se como coerente com o objetivo estipulado, na medida em que a avaliação recai sobre o
próprio objeto da UC.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies adopted in this curricular unit, based on a tutorial approach and supervision of the individual work of each student,
complemented with seminars and training sessions, will allow students to achieve the goal of designing their research project proposal. 
The evaluation foreseen for the students, based on the developed proposal for their research project, also contributes to the same goal, since the
evaluation is done over the final object of the CU.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Toda a bibliografia necessária terá como base a bibliografia das Unidades Curriculares do 1º Semestre e de Análise Avançada de Dados, acrescida
de bibliografia suplementar sob a coordenação da equipa orientadora.

All necessary bibliography is based on the bibliography of the 1st Semester Curricular Units and Advanced Data Analysis, and the supplementary
bibliography under the coordination of the supervision team.

9.5. Fichas curriculares de docente


