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PERA/1718/1100391 — Apresentação do pedido

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.
 NCE/11/00391

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2012-07-02

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 (PDF, máx. 200kB).

 2._Síntese das medidas de melhoria.pdf
 

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

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

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

 

3.1.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 Not applicable.

 

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

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

 

3.2.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 Not applicable.

 

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.
 Entrou em funcionamento na Universidade de Aveiro o ECOMARE, laboratório de investigação em Ciências do Mar que inclui um

Centro de Extensão e Pesquisa Ambiental e Marinha (CEPAM) e um Centro de Pesquisa e Recuperação de Animais Marinhos
(CPRAM), dotado de tanques e de sistemas de circulação e tratamento de água para a manutenção de organismos marinhos vivos
(algas, invertebrados e vertebrados marinhos). A Universidade de Aveiro adquiriu também a embarcação de investigação Nereide,
embarcação de 10 m de comprimento dotada de sistemas de navegação, guinchos e vários equipamentos de amostragem, que
permite a amostragem observação marinhas em estuários e plataforma continental. Estas infraestururas permitem realizar
investigação experimental e observação do oceano em condições de excelência numa diversidade de tópicos fundamentais e
aplicados de doutoramento.

 

4.1.1. If so, provide a brief explanation and rationale for the changes made.
 The University of Aveiro inaugurated ECOMARE, a marine science research laboratory that includes an Environmental and Marine

Research and Extension Center (CEPAM) and a Marine Research and Recovery Center (CPRAM), with tanks and circulation and
water treatment systems for the maintenance of living marine organisms (marine algae, invertebrates and vertebrates). The
University of Aveiro also acquired the research vessel Nereide, a 10 m long vessel equipped with navigation systems, winches and
various sampling equipment, which allows observations and collection of samples in estuaries and the continental shelf. These
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infrastructures allow us to conduct excellence experimental research and ocean observation on a diversity of key and applied
doctoral topics.

 

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

 Não

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

 

4.2.1. If so, please provide a summary of the changes.
 Not applicable.

 

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.
 O programa Erasmus Mundus deixou de financiar programas doutorais. Neste contexto, procurar-se-á desenvolver acordos

bilaterais de cotutela caso a caso.
 

4.3.1. If so, please provide a summary of the changes.
 The Erasmus Mundus program stopped funding doctoral programs. In this context, bilateral co-operation agreements will be sought

on a case-by-case basis.

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

 Não

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

 

4.4.1. If so, please provide a summary of the changes.
 Not applicable.

 

1. Caracterização do ciclo de estudos.

1.1 Instituição de ensino superior / Entidade instituidora.
 Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras.
 

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

1.3. Ciclo de estudos.
 Ciências do Mar

1.3. Study programme.
 Marine Sciences

1.4. Grau.
 Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
 1.5._Despacho_13921_2012.pdf

 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
 Biologia

1.6. Main scientific area of the study programme.
 Biology
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1.7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF). 
422

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

421

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

443

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

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de março, de acordo com a redação do DL-63/2001, de 13 de setembro).
 3 anos

1.9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th, as written in the DL-63/2001, of September 13th).
 3 years

1.10. Número máximo de admissões.
 15

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
 10 vagas. O número de vagas anteriormente estabelecido revelou-se ambicioso em relação à capacidade de recrutamento do

programa. Tendo em atenção que o financiamento Erasmus se extinguiu, e que o financiamento depende de futuras candidaturas a
programas de financiamento competitivos, prevê-se disponibilizar futuramente 10 vagas.

 

1.10.1. Proposed maximum number of admissions (if different from the previous number) and related reasons.
 10 vacancies. The number of vacancies previously established was ambitious in relation to the recruitment capacity of the program.

In view of the fact that Erasmus funding has expired and funding depends on future applications for competitive funding programs, it is
planned to make available 10 vacancies in the future.

 

1.11. Condições específicas de ingresso.
 a) Os titulares do grau de mestre ou equivalente legal; b) Os titulares do grau de licenciado, detentores de um currículo escolar ou

científico especialmente relevante que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização do doutoramento pelo
conselho científico; c) Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido pelo conselho científico
como atestando capacidade para realização do doutoramento.

 

1.11. Specific entry requirements.
 a) Holders of a master degree or legal equivalent; b) Holders of a degree of licenciado, holders of a particularly relevant academic or

scientific curriculum that is recognized as attesting capacity for the accomplishment of the doctorate by the scientific council; c)
Holders of a schoolar, scientific or professional curriculum that is recognized by the scientific council as attesting to the ability to
carry out the doctorate.

 

1.12. Regime de funcionamento.
 Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
 Não aplicável

1.12.1. If other, specify:
 Not applicable

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

 

1.14. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB).
 1.14._Regulamento Creditação de Formações e Reconhecimento de Experiência Profissional_UA_2017.pdf

 1.15. Observações.
 Este ciclo de estudos foi criado no âmbito de um projecto ERASMUS (MARES - Marine Ecosystems Health and Conservation),

englobando 13 universidades europeias como parceiros principais (entre as quais as Universidades de Aveiro e do Algarve), e 11
companhias privadas, ONGs e institutos de investigação. Durante este período exploraram-se financiamentos alternativos que
permitissem recrutar mais estudantes e seguindo o plano de mobilidade do projecto MARES, mas sem sucesso. Aproximando-se o
final do projecto MARES, actuamente apenas com 1 aluna para finalizar o ciclo de estudos na Universidade de Aveiro, consideramos
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que o modelo proposto é suficientemente atraente para que se procurem alternativas de financiamento, quer nacionais, quer
europeus, por acordos bilateriais com outras universidades do ciclo de estudos.

 

1.15. Observations.
 This cycle of studies was created within the scope of an ERASMUS project (MARES - Marine Ecosystems Health and Conservation),

encompassing 13 European universities as main partners (among them the Universities of Aveiro and Algarve), and 11 private
companies, NGOs and institutes research. During this period, alternative funding was explored to recruit more students and follow the
mobility plan of the MARES project, but without success. Approaching the end of the MARES project, currently with only 1 student to
finish the cycle of studies at the University of Aveiro, we consider that the proposed model is sufficiently attractive to seek financing
alternatives, both national and European, through bilateral agreements with other universities in the cycle of studies.

 

2. Estrutura Curricular

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 de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se
estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation of alternative paths compatible with
the structure of the study programme (if applicable)

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular -

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 <sem resposta>

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 <no answer>

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*

Biologia / Biology B / B 166 4

Outras / others QAC / ASA 10 0

(2 Items)  176 4

2.3. Observações

2.3 Observações.
 Para além da Tese, a estrutura curricular contém apenas Cursos Avançados e Formação em Competências Transferíveis. Esta

estrutura permite adaptar de uma forma flexível as atividades de formação ao perfil do aluno e às necessidades científicas do projeto
de investigação.

 

2.3 Observations.
 In addition to the Thesis, the curriculum structure only contains Advanced Courses and Transferable Skills Training. This strategy

allows flexible adaptation of training activities to the student profile and scientific needs of the research project.
 

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.
 Henrique José de Barros Brito Queiroga

 Maria Marina Pais Ribeiro da Cunha
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3.2. Fichas curriculares dos docentes do ciclo de estudos

Anexo I - Henrique José de Barros Brito Queiroga

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Henrique José de Barros Brito Queiroga

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Victor Manuel dos Santos Quintino

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Victor Manuel dos Santos Quintino

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Maria Marina Pais Ribeiro da Cunha

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Marina Pais Ribeiro da Cunha

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - João António de Almeida Serôdio

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João António de Almeida Serôdio

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Maria Adelaide de Pinho Almeida

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Adelaide de Pinho Almeida

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Maria Ângela Sousa Dias Alves Cunha

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Ângela Sousa Dias Alves Cunha

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Fernando José Mendes Gonçalves

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Fernando José Mendes Gonçalves

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Ana Margarida Medrôa de Matos Hilário

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Margarida Medrôa de Matos Hilário

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Newton Carlos Marcial Gomes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Newton Carlos Marcial Gomes
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3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Ricardo Jorge Guerra Calado

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ricardo Jorge Guerra Calado

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Ana Isabel Lillebo Batista

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Isabel Lillebo Batista

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Jesus Manuel Pedreira Dubert

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Jesus Manuel Pedreira Dubert

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Maria de Fátima Lopes Alves

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria de Fátima Lopes Alves

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Maria Eduarda da Cunha Pereira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Eduarda da Cunha Pereira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Luís Filipe Fuentefria de Menezes Pinheiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luís Filipe Fuentefria de Menezes Pinheiro

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - João Miguel Sequeira Silva Dias

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Miguel Sequeira Silva Dias

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Filomena Maria Cardoso Pedrosa Ferreira Martins

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Filomena Maria Cardoso Pedrosa Ferreira Martins

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Cristina Maria de Almeida Bernardes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Cristina Maria de Almeida Bernardes
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3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Amadeu Mortágua Velho da Maia Soares

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Amadeu Mortágua Velho da Maia Soares

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Catarina Isabel da Costa Simões Eira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Catarina Isabel da Costa Simões Eira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

Anexo I - Ana Maria de Jesus Rodrigues

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Maria de Jesus Rodrigues

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 

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

Henrique José de Barros
Brito Queiroga

Professor Associado ou
equivalente

Doutor Biologia 100 Ficha submetida

Victor Manuel dos Santos
Quintino

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Ciências da Vida /
Ciências Biológicas

100 Ficha submetida

Maria Marina Pais Ribeiro da
Cunha

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Biologia 100 Ficha submetida

João António de Almeida
Serôdio

Professor Auxiliar
convidado ou equivalente

Doutor
Biologia (Ecologia e
Biossistemática)

100 Ficha submetida

Maria Adelaide de Pinho
Almeida

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Biologia 100 Ficha submetida

Maria Ângela Sousa Dias
Alves Cunha

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Biologia 100 Ficha submetida

Fernando José Mendes
Gonçalves

Professor Associado ou
equivalente

Doutor Ecologia Animal 100 Ficha submetida

Ana Margarida Medrôa de
Matos Hilário

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Ocean and Earth
Science

100 Ficha submetida

New ton Carlos Marcial
Gomes

Professor Associado ou
equivalente

Doutor Microbiologia 100 Ficha submetida

Ricardo Jorge Guerra Calado
Professor Associado ou
equivalente

Doutor Biologia 100 Ficha submetida

Ana Isabel Lillebo Batista
Professor Associado
convidado ou equivalente

Doutor
Biologia com
especialidade em
Ecologia

100 Ficha submetida

Jesus Manuel Pedreira Dubert
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Oceanografia Física 100 Ficha submetida

Maria de Fátima Lopes Alves
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Ciências Aplicadas ao
Ambiente

100 Ficha submetida

Maria Eduarda da Cunha
Pereira

Professor Associado ou
equivalente

Doutor
CTC da Instituição
proponente

Química 100 Ficha submetida

Luís Filipe Fuentefria de
Menezes Pinheiro

Professor Associado ou
equivalente

Doutor
Geologia e Geofísica
Marinha

100 Ficha submetida

João Miguel Sequeira Silva
Dias

Professor Associado ou
equivalente

Doutor Física 100 Ficha submetida

Filomena Maria Cardoso
Pedrosa Ferreira Martins

Professor Associado ou
equivalente

Doutor
Ciências Aplicadas ao
Ambiente

100 Ficha submetida

Cristina Maria de Almeida
Bernardes

Professor Associado ou
equivalente

Doutor
Título de especialista
(DL 206/2009)

Geociências 100 Ficha submetida

Amadeu Mortágua Velho da
Maia Soares

Professor Catedrático ou
equivalente

Doutor Zoologia 100 Ficha submetida



19/03/2018 PERA/1718/1100391 — Apresentação do pedido

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=630daeac-7d57-1e80-cfcc-5a548a25d156&formId=d3b7f946-5ff2-41c5-4a9a-5a80600753ae&lan… 8/22

Catarina Isabel da Costa
Simões Eira

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha submetida

Ana Maria de Jesus
Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Ciências Biológicas e
Moleculares

100 Ficha submetida

     2100  

<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.
 21

3.4.1.2. Número total de ETI.
 21

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 21 100

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff w ith a PhD (FTE): 21 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

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

21 100

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Specialists, w ithout a PhD, of recognized professional experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE):

0 0

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

Percentagem* /
Percentage*

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

21 100

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

0 0

4. Pessoal Não Docente

4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
2 funcionários não docentes de apoio à lecionação do ciclo de estudos, a 5% cada um.
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4.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
2 non-teaching staff members supporting the teaching cycle, at 5% each.

 

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
1 licenciado, 1 mestre

 

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
1 licenciado, 1 mestre

 

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. 
1

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 0

Feminino / Female 100

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 0

2º ano curricular 0

3º ano curricular 1

 1

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

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 15 15 15

N.º de candidatos / No. of candidates 0 0 0

N.º de colocados / No. of accepted candidates 0 0 0

N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 0 0 0

Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate

0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de informação por
percursos alternativos de formação, quando existam) 

O doutoramento Erasmus Mundus em Ciências do Mar atribuiu de um total de 49 contratos de investigador doutorando durante 5
edições do programa. O processo de candidatura envolvia duas fases: i) a apresentação, pela instituição casa e pela instituição de
mobilidade, de um projeto de investigação em co-tutela e ii) a seleção dos candidatos a cada um dos tópicos selecionados, com base
no seu mérito e motivação. A Universidade de Aveiro recrutou 4 alunas, duas portuguesas e duas estrangeiras (de nacionalidade
Russa e Polaca).
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5.3. Addicional information about the students’ caracterisation (namely on the distribution of students by alternative pathways, when
applicable) 

The PhD Erasmus Mundus in Marine Sciences awarded a total of 49 doctoral researcher contracts during 5 editions of the program.
The application process involved two phases: i) the presentation by the home institution and the mobility institution of a co-tuttele
research project and ii) the selection of the candidates for each of the selected topics, based on their merit and motivation. The
University of Aveiro recruited 4 students, two Portuguese and two foreigners (Russian and Polish).

 

6. Resultados

6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano / Last
year

N.º graduados / No. of graduates 0 1 1

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

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

0 0 0

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). 

- Joanna Pylczynska. Genetic structure, connectivity and clonal propagation in Paramuricea clavata populations. Defence in
2015/2016 (July). Aproved.

 - Valentina Filimonova. The effects of anthropogenic stressors on the food quality in estuarine systems. Defence in 2016/2017
(January). Aproved.

 - Sofia Ramalho. Tolerance of deep-sea benthic ecosystems to trawling disturbance. Defence in 2017/2018 (October). Aproved.
 

Até aqui o programa tem recebido financiamento ERASMUS e captou de forma muito competitiva estudantes de várias regiões do
globo. Universidade de Aveiro apresentou também uma assinalável capacidade de recrutamento de estudantes de Portugal e da
Europa, em comparação com os restantes parceiros do consórcio.

6.1.2. Present a list of thesis defended in the last 3 years, indicating, for each one, the title, the completion year and the result (only for PhD
programmes). 

- Joanna Pylczynska. Genetic structure, connectivity and clonal propagation in Paramuricea clavata populations. Defence in
2015/2016 (July). Aproved.

 - Valentina Filimonova. The effects of anthropogenic stressors on the food quality in estuarine systems. Defence in 2016/2017
(January). Aproved.

 - Sofia Ramalho. Tolerance of deep-sea benthic ecosystems to trawling disturbance. Defence in 2017/2018 (October). Aproved.
 

So far the program has received ERASMUS funding and attracted students from various regions of the globe in a very competitive
way. The University of Aveiro also presented a remarkable recruitment capacity of students from Portugal and Europe, compared to
the other partners of the consortium.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
A taxa de sucesso do ciclo de estudos na Universidade de Aveiro até agora é 100%. No conjunto dos anos em que já que funcionou o
programa no seu conjunto (incluindo todos os parceiros) a taxa de sucesso é superior a 90%.

 

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular units. 
The success rate of the cycle of studies at the University of Aveiro so far is 100%. In all years since the program as a whole (including
all partners) has worked, the success rate is over 90%.

 

6.1.4. Empregabilidade.

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

Uma consulta direta às 3 alunas que se graduaram até ao momento pela Universidade de Aveiro indica que 2 obtiveram contratos de
trabalho em áreas relacionadas com o doutoramento, até 6 meses depois da obtenção do diploma. A terceira aluna não obteve
emprego até ao momento.

 



19/03/2018 PERA/1718/1100391 — Apresentação do pedido

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=630daeac-7d57-1e80-cfcc-5a548a25d156&formId=d3b7f946-5ff2-41c5-4a9a-5a80600753ae&lan… 11/22

6.1.4.1. Information on the graduates’ unemployment (DGEEC or Intitution’s statistics or studies, referencing the year and information
source). 

A direct consultation with the 3 students who have graduated so far from the University of Aveiro indicates that 2 obtained contracts
of work in areas related to the doctorate, until 6 months after obtaining the diploma. The third student has not been employed until
now.

 

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Os dados sobre a empregabilidade dos diplomados indicam que 66% (2 alunas) obtiveram emprego altamente qualificado em
instituições de ensino superior ou de investigação científica nos seus países de origem em menos de 1 ano, enquanto 33% (1 aluna)
ainda procura emprego adequado ao seu nível de formação. Das duas alunas que conseguiram já emprego, uma obteve um lugar de
gestora e ciência no seu país de origem (Institute of Oceanography, University of Gdansk, Polónia) e outra um lugar de assistente de
investigação também no seu país de origem (Department of Biology, University of Aveiro, Portugal). Este nível de empregabilidade
está dentro do esperado.

 

6.1.4.2. Critical analysis on employability information. 
Data on the employability of graduates indicate that 66% (2 students) have obtained highly qualified employment in higher education
or scientific research institutions in their countries of origin in less than 1 year, while 33% (1 student) are still looking for suitable
employment level of training. Of the two students who have already obtained a job, one has obtained a science management position
in her country of origin (Institute of Oceanography, University of Gdansk, Poland) and another a research assistant position also in her
home country (Department of Biology , University of Aveiro, Portugal). This level of employement is within expected levels.

 

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

CESAM - Centro de Estudos do
Ambiente e do Mar

Excelente
Universidade
de Aveiro

20 N/A

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, relevantes para o ciclo de estudos.

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/d3b7f946-5ff2-41c5-4a9a-5a80600753ae
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/d3b7f946-5ff2-41c5-4a9a-5a80600753ae
 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. 

Para além da formação avançada no âmbito deste ciclo de estudos, os professores e investigadores (orientadores) participam
noutros ciclos de formação avançada (mestrados e doutoramentos), incluindo vários ERASMUS Mundus de 2º e 3º ciclo, o 3º ciclo
internacional Do*Mar - Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar, assim como uma variedade de projectos de investigação e de serviços à
comunidade na área das Ciências do Mar. 

 

6.2.4. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s) of the study
programme, and it real contribution to the national, regional and local development, scientific culture and cultural, sports and artistic
activities. 

In addition to the advanced training in this cycle of studies, teachers and researchers (supervisors) participate in other advanced
training cycles (masters and doctorates), including several ERASMUS Mundus 2nd and 3rd cycle, 3rd cycle international Do*Mar -
Science , Technology and Management of the Sea, as well as a variety of research projects and services to the community in the area
of Marine Sciences.

 

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

Os docentes e investigadores envolvidos neste prograam doutoral participam em várias redes internacionais de investigação,
formação e aconselhamento: JPI Ocean, INDEEP, European Marine Board, EurOcean, EuroMarine, World Ocean Assessment, I-LTER
e Do*Mar doctoral programme. Adicionalmente, vários projetos nacionais e internacionais têm estado em vigor, de que são
exemplos: PERCEBES (BioDiversa), MeshAtlantic, SPRES e RAIA.co (Interreg), SymboCoRe (FP7 MS-C), LarvalSurces (FCT) e MCES
(Gulbenkian). Nos últimos 10 anos, mais de 2 milhões de euros são captados e dispendidos anualmente por investigadores do
CESAM em atividades de cariz científico e tecnológico na área das Ciências do Mar.

 

6.2.5. Integration of the scientific, technological and artistic activities on projects and/or national or international partnerships, including,
when applicable, the indication of the main financed projects and the volume of financing involved. 
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Teachers and researchers involved in this doctoral program participate in several international research, training and counseling
networks: JPI Ocean, INDEEP, European Marine Board, EurOcean, EuroMarine, World Ocean Assessment, I-LTER and Do*Mar
doctoral program. In addition, several national and international projects have been in force, such as PERCEBES (BioDiversa),
MeshAtlantic, SPRES and RAIA.co (Interreg), SymboCoRe (FP7 MS-C), LarvalSurces (FCT) and MCES (Gulbenkian). In th elast 10m
years, at least 2 million euros per year have been collected and spent by CESAM reserachers in activities of a scientific and
technological nature in the area of Marine Sciences.

 

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study programme 50

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 50

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 50

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 10

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 15

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). 
O programa doutoral MARES foi financiado pelo progama Erasmus Mundus, tendo-se formado um consórcio com 13 universidades e
11 empresas, ONGs e institutos de investigação internacionais. Este financiamento pressupõe o desenvolvimento do trabalho de
investigação de cada doutorando em parceria com pelo menos um dos parceiros do consórcio. Adicionalmente, o plano de estudos
inclui a frequência de cursos avançados oferecidos pelos parceiros internacionais. Os 4 projetos de doutoramento financiados na
Universidade de Aveiro contribuíram diretamente para a internacionalização da investigação e do ensino, tendo suportado
intercâmbio de alunos e investigadores e resultado em mais de 20 artigos publicados em revistas internacionais. Para além disso, os
docentes e investigadores associados a este programa doutoral participam em várias redes de excelência internacionais (ver 6.2.5).

 

6.3.2. Participation in international networks relevant to the study programme (networks of excellence, Erasmus networks). 
The MARES doctoral program was funded by the Erasmus Mundus program, and a consortium was formed with 13 universities and
11 companies, NGOs and international research institutes. This funding presupposes the development of the research work of each
doctoral student in partnership with at least one of the partners of the consortium. Additionally, the study plan includes advanced
courses offefed by the foreign partners. The 4 doctoral projects funded at the University of Aveiro contributed directly to the
internationalization of research and teaching, having supported the exchange of students and researchers and resulted in more than
20 articles published in international journals. In addition, the faculty and researchers associated with this doctoral program
participate in several international networks of excellence (see 6.2.5).

 

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

7.1 Sistema interno de garantia da qualidade

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_9959_2016_2017.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>
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7.2.1. Quality assurance mechanisms for study programmes and activities developed by the Services or support structures to the
teaching and learning processes, namely the procedures intended for information gathering (including the results of student surveys and
the results of school success monitoring), the periodic monitoring and assessment of study programmes, the discussion and use of
these assessment results in the definition of improvement measures and the monitoring of these measures 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. Indication of the structure(s) and position of the responsible person(s) for the implementation of 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 assessing the teaching staff performance and measures leading to their ongoing 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 assessing the non-teaching staff and measures leading to their ongoing updating and professional development.
 <no answer>

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

7.2.5. Other means of assessment/accreditation in 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 
- Formação avançada diversificada e original na área das Ciências do Mar da molécula ao ecossistema.

 - Estrutura de formação avançada baseada na experiência e capacidade científica dos professores/investigadores da Universidade
de Aveiro num centro de investigação bem equipado e com avaliação de “Excelente”.

 - Objetivos do programa doutoral são claros e bem definidos;
 - Programa que fornece cursos avançados e competências transversais bem recebidas pelos estudantes

 - Programa baseado na solução de problemas e em aprender fazendo.
 - Procedimento bem organizado, com controlo de qualidade exigente no seguimento do percurso dos estudantes.

 - A direcção de curso é constituída por docentes com experiência de orientação e com actividade de investigação em áreas
diversificadas das Ciências do Mar.

 - Relatórios e apresentações anuais pelos estudantes permitem detectar dificuldades.
 - Excelente Campus e serviços de apoio social.

 - Excelentes espaços laboratoriais.
 - Forte rede de parcerias internacionais (ERASMUS, de investigação e outros programas).

 - Várias infraestruturas de investigação do roteiro nacional e europeu de que a UAlg faz parte (I-LTER, EMSO)
 - Pessoal não docente motivado e com bom nível de formação geral.

 - Existência de colaborações ativas entre alguns docentes orientadores e os sectores público e empresarial no desenvolvimento de
investigação e tecnologias.

 - Existência de um gabinete internacional eficiente e com experiência.
 - Forte componente de tutoria e interação entre orientador e aluno (associada ao número reduzido de alunos).

 - Existência de alunos muito motivados e com bons índices de desempenho evidenciado pela elevada taxa de sucesso e baixa taxa de
desistência/abandono.

 - Acesso a bibliografia online.
 - O processo de admissão é simples sob o ponto de vista administrativo.
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- Elevada taxa de finalização do programa doutoral no tempo alocado (mesmo considerando o baixo número de estudantes na UAlg,
mas confirmado no conjunto do projecto ERASMUS).

 - Boa aceitação e integração no mercado de trabalho.
 

8.1.1. Strengths 
- Diversified and original advanced training in the marine sciences área, from the molecule to the ecosystem.

 - Structure of advanced training based on the experience and scientific capacity of the professors / researchers of the University of
Aveiro in a research center well equipped and with evaluation of "Excellent".

 - The objectives of the doctoral program are clear and well defined;
 - Program providing advanced courses and transversal skills well received by students.

 - Program based on problem solving and learning by doing.
 - Well organized procedure, with demanding quality control following the path of the students.

 - The course management committee is made up of teachers with experience of orientation and research activity in different areas of
Marine Sciences.

 - Reports and annual presentations by students allow detecting difficulties.
 - Excellent Campus and social support services.

 - Excellent laboratory spaces.
 - Strong network of international partnerships (ERASMUS, research and other programs).

 - Several research infrastructures of the national and European roadmap of which UAlg is part (ECOMARE, I-LTER, EMSO)
 - Non-teaching staff motivated and with a good level of general education.

 - Existence of active collaborations between faculty and the public and business sectors in the development of research and
technologies.

 - Existence of an efficient and experienced international bureau.
 - Strong component of tutoring and interaction between tutor and student (associated to the reduced number of students).

 - Existence of very motivated students with good performance indices evidenced by the high success rate and low dropout rate.
 - Access to online bibliography.

 - The admission procedure is simple from the administrative point of view.
 - High rate of completion of the doctoral program in the allocated time (even considering the low number of students in UAlg, but

confirmed in the ERASMUS project as a whole).
 - Good acceptance and integration in the labor market.

 

8.1.2. Pontos fracos 
- Extinção do financiamento Erasmus Mundus invalida a manutenção um plano de estudos com contribuição permanente dos
parceiros europeus.

 - Número relativamente baixo de alunos inscritos (em boa parte pelas condicionante financeira do projecto ERASMUS).
 - Processos administrativos são em geral lentos, e com reduzido suporte ao diretor do programa.

 - Falta de documentação disponível sobre processos administrativos em relação ao programa doutoral que é um constrangimento
para o recrutamento de alunos estrangeiros.

 - Reduzida publicitação.

8.1.2. Weaknesses 
- Extinction of the Erasmus Mundus funding invalidates the maintenance of a study plan with a permanent contribution of the
European partners.

 - Relatively few students enrolled (largely due to the financial constraints of the ERASMUS project).
 - Administrative processes are generally slow, and with limited support to the program director.

 - Lack of available documentation on administrative processes in relation to the doctoral program which is a constraint for the
recruitment of foreign students.

 - Reduced advertising.

8.1.3. Oportunidades 
- Crescente internacionalização e abertura de mercado do oriente, nomeadamente a China.

 - Importância do mar para a economia regional, nacional e europeia expresso nas estratégias de especialização inteligente e vários
programas de financiamento associados.

 - Classificação Excelente de centros de investigação e o seu envolvimento no curso pode ajudar a atrair alunos.
 - Oportunidade para o estabelecimento de consórcios e para a mobilidade alunos, bem como atrair alunos internacionais.

 - Oportunidades de financiamento através do Horizonte 2020 (p.e. Marie S Curie, Erasmus +).
 

8.1.3. Opportunities 
- Crescente internacionalização e abertura de mercado do oriente, nomeadamente a China.

 - Importância do mar para a economia regional, nacional e europeia expresso nas estratégias de especialização inteligente e vários
programas de financiamento associados.

 - Na região existe uma vasta diversidade de recursos naturais marinhos o que oferece múltiplas oportunidades para a realização de
teses.

 - Classificação Excelente de centros de investigação e o seu envolvimento no curso pode ajudar a atrair alunos.
 - Oportunidade para o estabelecimento de consórcios e para a mobilidade alunos, bem como atrair alunos internacionais.

 - Oportunidades de financiamento através do Horizonte 2020 (p.e. Marie S Curie, Erasmus +)
 - Boa localização geográfica com aeroporto relativamente próximo.

 

8.1.4. Constrangimentos 
- Growing internationalization and market opening in the East, namely China.

 - Importance of the sea for the regional, national and European economy, expressed in the smart specialization strategies and several
associated financing programs.

 - There is a vast diversity of marine natural resources in the region, which offers multiple opportunities for theses.
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- Excellent ranking of research centers and their involvement in the course can help attract students.
 - Opportunity for the establishment of consortia and for student mobility, as well as attracting international students.

 - Funding opportunities through Horizon 2020 (eg Marie S Curie, Erasmus +)
 - Good geographical location with relatively close airport.

 

8.1.4. Threats 
- Cultural barriers for international students

 - Difficulty to compete for funding with larger universities located in main urban areas and a consequent tendency towards
centralization, reducing the functional autonomy of the more peripheral regions.

 - Difficulty to compete for Horizon 2020 funding (insufficient support / lack of funding).
 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1) Melhorar a publicitação nacional e internacional em coordenação com a actividade dos centros de investigação científica.

 2) Trabalhar com a Reitoria, Escola Doutoral e Serviços de Gestão Académica no sentido de melhorar a capacidade de interação com
os parceiros internacionais, de modo a dotar os Serviços de Gestão Académica de autonomia para identificar, localizar, compilar e
registar a informação sobre o percurso académicos dos alunos.

 3) Procurar financiamento internacional.
 

8.2.1. Improvement measure 
1) Improve national and international publicity in coordination with the activity of scientific research centers.

 2) To work with the Rectory, Doctoral School and Academic Management Services in order to improve the capacity of interaction with
international partners, in order to provide the Academic Management Services with autonomy to identify, locate, compile and register
the information about the academic course from the students

 3) Search for international funding.
 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1) Prioridade alta; a ser levado a cabo em 2018.

 2) Prioridade alta; a ser levado a cabo em 2018.
 3) Prioridade alta, mas dependendo de oportunidades; durante 2018-2019.

 

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
1) High priority; to be carried out in 2018.

 2) High priority; to be carried out in 2018.
 3) High priority, but depending on opportunities; during 2018-2019.

 

9.1.3. Indicadores de implementação 
1) Anúncios do programa.

 2) Reuniões de trabalho com a Reitoria; identificação de ponto de contacto nos Servilos de Gestão Académica para interação com
pontos de contacto nos parceiros internacionais.

 3) Submissão de candidaturas para financiamento.
 

9.1.3. Implementation indicators 
1) Advertisements of the program.

 2) Working meetings with the Rectory; identification of contact point in the Academic Management Services for interaction with
contact points in the international partners.

 3) Submission of applications for funding.
 

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Este ciclo de estudos foi criado no âmbito de um projecto ERASMUS (MARES – Marine Ecosystems Health and Conservation),
englobando 13 universidades europeias como parceiros principais (entre as quais as Universidades de Aveiro e do Algarve), e 11
companhias privadas, ONGs e institutos de investigação. Durante este período exploraram-se financiamentos alternativos que
permitissem recrutar mais estudantes e seguindo o plano de mobilidade do projecto MARES, mas sem sucesso. Aproximando-se o
final do projecto MARES, actuamente apenas com 1 aluna para finalizar o ciclo de estudos na Universidade de Aveiro, consideramos
que o modelo proposto é suficientemente atraente para que se procurem alternativas de financiamento, quer nacionais, quer
europeus, por acordos bilateriais com outras universidades do ciclo de estudos.

 

O objetivo primário é o de manter o caráter de um doutoramento europeu, e tanto quanto possível conjunto, explorando caso a caso
esta opção. As alterações propostas são:

 


