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ACEF/1819/1300061 — 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.
 NCE/13/00061

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar

 
1.3. Data da decisão.

 2014-04-22

 

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._PDCP A3ES p2 final pt eng comp.pdf
 

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

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

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

 <sem resposta>

 
3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.

 <no answer>

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

 Não

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

 <sem resposta>

 
3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.

 <no answer>

 

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

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

 
4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 <sem resposta>

 
4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.

 <no answer>

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

 Não

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

 <sem resposta>

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

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

 Sim

 
4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

 Certificação do Sistema Interno de Garantia de Qualidade da Universidade de Aveiro pela A3ES, e sua aplicação aos programa
doutorais, incluindo o Programa Doutoral em Ciência Política.

 
 
4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.

 Certification of the Quality Assurance System of the University of Aveiro by the A3ES, and its application to the doctoral programs,
including the PhD in Political Science.

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

 Não

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 

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

 Universidade De Aveiro

 
1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

 Universidade Da Beira Interior

 
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):

 Faculdade de Artes e Letras (UBI)

 
1.3. Ciclo de estudos.

 Ciência Política

 
1.3. Study programme.

 Political Science

 
1.4. Grau.

 Doutor

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

 1.5._PD CP Diario Republica completo.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

 Ciência Política

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Political Science

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

 313

 
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
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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):

 3 anos

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

 3 years

 
1.10. Número máximo de admissões.

 10

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

 n.a.

 
1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.

 n.a.

 
1.11. Condições específicas de ingresso.

 1. Podem candidatar-se ao Programa Doutoral em Ciência Política UA-UBI: 
 a) Detentores do título de grau de mestre, ou equivalente legal, na área das ciências sociais e humanas.

 b) Titulares do grau de mestre, ou equivalente legal, noutras áreas científicas.
 c) Titulares do grau de licenciado possuidores de currículo académico e profissional reconhecido como capacitador pela Comissão

Científica do Programa Doutoral para a realização do ciclo de estudos.
 2. As candidaturas admitidas são seriadas em lista ordenada atendendo à sua classificação final de mestrado, à área científica do

mestrado, à nota final de licenciatura, ao currículo académico e profissional.
 3. Ingressam no Programa Doutoral os 10 primeiros candidatos da lista ordenada

 
 
1.11. Specific entry requirements.

 1. Persons can apply to the PhD programme in Political Science UA-UBI who:
 a) Hold a Masters degree, or its legal equivalent, in the area of social and human sciences.

 b) Hold a Masters degree, or its legal equivalent, in other scientific areas.
 c) Hold an undergraduate degree, and have academic and professional experience which is evaluated by the Scientific Committee of

the PhD Programme to qualify them for the course.
 2. The accepted applications will be listed, relative to their final evaluation in the Masters, the scientific area of their Masters, the final

evaluation in undergraduate course, and to their academic and professional history.
 3. The first 10 candidates of this ordered list will be admitted to the PhD programme.
 

 
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:

 Enquanto programa doutoral em parceria entre a UA e a UBI, este curso implica o uso dos campi das duas Universidades.

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

 1.14._1.14._Reg_Credit_UA_2017.pdf
 1.15. Observações.

 O programa doutoral teve início no ano letivo em 2014/15. 
  

Esta análise refere-se assim à avaliação no fim de quatro anos de funcionamento do curso, de um total de seis anos de acreditação
inicial.

  
No que diz respeito à creditação de formação académica e de experiência profissional, ambas as universidades têm regulamentos
académicos. O pdf do regulamento da UBI está disponível em
http://www.ubi.pt/Ficheiros/Sites/53/Paginas/399/Despachos/2018/Despacho%20N.%C2%BA%202018_R_60.pdf
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1.15. Observations.

 The doctoral program began in the academic year of 2014/15. 
  

This analysis thus refers to the evaluation at the end of four years of the course, out of a total of six years for which accreditation was
given.

  
With regard to the crediting academic education and professional experience, both universities have regulations. The pdf of the
regulation of UBI is available at:
http://www.ubi.pt/Ficheiros/Sites/53/Paginas/399/Despachos/2018/Despacho%20N.%C2%BA%202018_R_60.pdf

 

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 -

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*

Observações /
Observations

Ciência Política / Political
Science CP 180 0

(1 Item)  180 0  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 É feito um planeamento prévio do conjunto de todas as sessões das unidades curriculares do Doutoramento em Ciência Política pela
Direção do Curso, em articulação com a Comissão Científica, tendo em conta estratégias pedagógicas adequadas aos objetivos de
aprendizagem a um nível avançado. Nesse quadro, visa-se a conjugação de diversas metodologias, com a exposição teórica dos
conteúdos essenciais complementada com a discussão de artigos científicos; produção de ensaios; e debates sobre os conteúdos
apresentados. O uso de estratégias distintas e focadas em diferentes níveis de análise permite uma ancoragem mais compreensiva
por parte dos estudantes da relação entre os conteúdos teóricos e respetivas aplicações. De igual modo, a natureza participativa e
interativa das estratégias utilizadas possibilita uma avaliação contínua da sua validade, adequação e eficácia. Estes processos são
verificados através dos Sistemas de Garantia da Qualidade bem como através de consultas com os doutorandos.

 
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 program’s board plans all the sessions of the curricular units, in articulation with the scientific committee, taking into
consideration the adequate educational strategies for the learning goals at an advanced level. Within this framework, the exposition to
a wide range of theoretical and methodological approaches is combined with the analysis and discussion of scientific articles;
production of essays; and debates on the contents presented. The use of a diversified set of strategies tackling distinct levels of
analysis allows for a more comprehensive anchoring of the connection between theoretical contents and respective applications.
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Similarly, the interactive and participatory nature of the strategies employed enables a longitudinal evaluation of their validity,
adequacy and efficacy as well as permitting its fine-tuning depending on the students’ needs. These processes are verified through
the Quality Assurance System as well as through consultations with the PhD students.

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

 O processo de avaliação pelos sistemas de garantia da qualidade das duas universidades inclui mecanismos de participação dos
estudantes, que permitem a análise e avaliação do ajustamento entre carga média de trabalho e respetiva creditação da unidade
curricular. Casos de desconformidade, a ocorrerem, são analisados de modo a adequar os programas à quantidade de trabalho
requerida pelo número de ECTS previstos. Até ao momento, não foram necessários ajustamentos significativos neste domínio. A par
disso, a direção do curso promove uma análise frequente com o corpo discente (e docente), de modo a assegurar a expressão dos
alunos sobre esta e outras questões que possam contribuir para uma otimização do funcionamento do ciclo de estudos.

 
2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.

 The evaluation process provided by the quality assurance systems of the two universities includes mechanisms for students’
participation which allow assessing the adequacy between average workload and respective crediting of the curricular unit. Cases of
nonconformity, if they occur, are analyzed in order to adapt the programs to the amount of work required by the number of ECTS
allocated. So far, no significant adjustments have been necessary in this domain. Additionally, the direction of the Program fosters a
frequent analysis with the faculty and students to ensure their expression on this and other related topics that may contribute to
improve the program functioning.

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

 No que respeita à parte curricular do programa doutoral, é promovida uma sistematização de abordagens metodológicas e teóricas
da área científica de Ciência Política, no sentido de preparar os doutorandos para conceber e pôr em prática uma investigação
fundamentada original.

  
Seguindo as orientações gerais dos regulamentos de estudo, os processos de avaliação são pautados pela valorização de
competências nucleares e transversais de investigação a um nível avançado. Com vista a potenciar a aquisição e treino destas
competências, o planeamento das unidades curriculares por parte da Comissão Científica contempla uma monitorização sistemática
das várias dimensões do processo de aprendizagem e de execução. 

  
O processo envolve também a verificação através dos sistemas de garantia da qualidade, com a participação de docentes e
discentes, gerando mecanismos formais de accountability. São também promovidas consultas regulares com os doutorandos,
permitindo uma monitorização contínua.

 
2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.

 With regard to the taught component of the doctoral program, a systematization of methodological and theoretical approaches in
Political Science is undertaken in order to provide the students with a wide range of resources for the elaboration of an original and
substantial research project. 

  
According to the general guidelines of the study program regulations, the evaluation processes value core and transferable research
skills at an advanced level. With the development and training of these skills in mind, the planning of the curricular units by the
program board and scientific committee includes a systematic monitoring of the various dimensions of the learning and
implementation process. 

  
The process also involves verification through the quality assurance systems, with the participation of faculty and students,
generating formal mechanisms of accountability. Regular consultations with doctoral students are also promoted, allowing for
continuous monitoring (and faster response).

 
 

2.4. Observações

2.4 Observações.
 n.a

 
2.4 Observations.

 n.a

 

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.
 Carlos Jalali: doutorado em Ciência Política pela Universidade de Oxford. É Professor Associado na Universidade de Aveiro e

coordenador da linha PI2 [Políticas Públicas Instituições Inovação] na unidade de investigação GOVCOPP da UA. É autor de diversos
capítulos e artigos em livros e revistas nacionais e internacionais, entre os quais artigos publicados na South European Society &
Politics, Party Politics, Journal of Political Marketing, Acta Politica, e European Journal of Communication.

  
André Barata: professor na UBI, com agregação em filosofia social e política (2017). Publicações incluem as obras Primeiras
Vontades – Da Liberdade Política para Tempos Árduos (2012); O futuro nas mãos – De regresso à política do bem comum (2015); E
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se Parássemos de Sobreviver? Para pensar e agir contra a ditadura do tempo (2018), bem como a edição de Representações da
Portugalidade (2011); Estado Social – De todos para todos (2014); e Emancipação – O futuro de uma ideia política (2018).

 

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

André Barata
Nascimento

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Filosofia Social e Política 100 Ficha
submetida

Filipe José Casal Teles
Nunes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Política 100.00 Ficha

submetida
João José Lourenço
Marques

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Sociais 100.00 Ficha

submetida
Jorge Manuel Tavares
da Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Relações Internacionais - Política

Internacional e Resolução de Conflitos 60.00 Ficha
submetida

Patrícia Catarina de
Sousa e Silva

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências Políticas 100.00 Ficha
submetida

Teresa Maria Ruel
Martins

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Política 60.00 Ficha

submetida

Varqa Carlos Jalali Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciência Política 100.00 Ficha

submetida

António Bento Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Comunicação Política - Ciências da

Comunicação 100 Ficha
submetida

Maria João Dias de
Carvalho Neves Cabrita

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor História das Ideias Políticas - Teoria e
História das Ideias 50 Ficha

submetida

Bruno Daniel Ferreira
da Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciência Política 100 Ficha

submetida
Joaquim Mateus Paulo
Serra

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha

submetida
Ana Leonor Serra
Morais dos Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Filosofia 100 Ficha

submetida
José Manuel Boavida
Santos

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ética e Filosofia Política - Filosofia 100 Ficha

submetida
João Carlos Ferreira
Correia

Professor Associado ou
equivalente Doutor Comunicação Política - Ciências da

Comunicação 100 Ficha
submetida

     1270  

<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.
 14

 
3.4.1.2. Número total de ETI.

 12.7

 

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: 11 86.614173228346

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0/annexId/b56a97c1-c2f8-8eda-e3d8-5c0bfada18f9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0/annexId/cd608b33-f8e7-c7e4-91b4-5c0eb5a9eab7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0/annexId/7b802f5f-aeb9-8d79-87ed-5c0eb5044bc8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0/annexId/86ca1ceb-f01e-b464-2d09-5c0eb59a6b2a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0/annexId/74a2b859-826e-87d9-9f85-5c0eb59734db
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0/annexId/599a19a3-a69b-d966-ddbf-5c0eb502049b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0/annexId/1855b784-d8dd-90b4-3d6d-5c0eb5d4721e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0/annexId/c30f17a6-ae69-8eda-91a0-5c0fe1213f6d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0/annexId/416d8234-bdff-9b21-4401-5c0ffc7fa5bd
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0/annexId/dd3a1830-2ea5-17bf-86aa-5c1005bc61a5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0/annexId/17fa4b4e-df49-d5a7-df70-5c102c36acb5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0/annexId/d5e917af-55fb-87cf-6e19-5c10366204c8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0/annexId/59eb63fa-dd39-5d65-0397-5c103ad5c351
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0/annexId/bcdb86cd-a24a-82b7-60cf-5c1041fd0c27
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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): 12.7 100

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 10.7 84.251968503937 12.7

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 12.7

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

9 70.866141732283 12.7

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 12.7

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

A nível do pessoal técnico e administrativo, a UA (Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território) possui 4 pessoas e a
UBI (Faculdade de Artes e Letras, Departamento de Comunicação e Artes) tem 7 funcionários. Para este ciclo de estudos está afeta
uma pessoa em cada uma das instituições, que presta apoio às diversas tarefas (gestão administrativa geral; prestação de
informações/esclarecimentos sobre o curso; apoio na fase de pre-candidaturas e seriação dos candidatos; gestão dos pedidos de
provas e defesas; organização administrativa de seminários, entre outras atividades).

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

In terms of administrative and technical staff, the UA (Department of Social, Political and Territorial Sciences) has a total of 4 people
and UBI (Faculty of Arts and Letters, Department of Communication and Arts) has 7 employees. There is one person assigned to
support this PhD in each institution, who supports various tasks (general task management, information / clarification about the
program, support in the pre-application and candidate phase, administrative organization seminars, among other activities).

 
4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 

Regime integral e dedicação exclusiva.
  

UA: três funcionários com Licenciatura, Técnico Superior; uma funcionária com Ensino Secundário ou equivalente, Assistente
Operacional.

 UBI: Dois funcionários habilitados com Mestrado; dois funcionários habilitados com Licenciatura (5 anos); três funcionários com
Ensino Secundário completo ou equivalente. 

 
 
4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 

Full time
  

UA: three employees with a university first degree; one with secondary school education or equivalent.
 UBI: Two employees with Master's degree; two with university first degrees (5 year degrees); three employees with secondary

school education or equivalent.
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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. 
25

 

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 32
Feminino / Female 68

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 11
2º ano curricular 5
3º ano curricular 9
 25

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 10 10
N.º de candidatos / No. of candidates 12 13 21
N.º de colocados / No. of accepted candidates 11 12 15
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 5 11 9
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 99 99 99

Nota média de entrada / Average entrance mark 99 99 99

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
No ano letivo de 2018/19, o número de candidatos foi de 25, com 15 colocados e 10 inscritos no 1º ano, 1ª vez. 

  
Na tabela 5.2, é inserido o código 99 para denotar os campos que não são aplicáveis a este curso. Como referido nas notas da
plataforma A3ES, os campos sobre Nota de candidatura do último colocado e Nota média de entrada "respeitam apenas a estudantes
admitidos no 1º ano de licenciaturas e mestrados integrados".

 
 
5.3. Eventual additional information characterising the students. 

In the academic year of 2018/19, the number of candidates was 25, with 15 admitted and 10 enrolled in the first year for the first time.
  

In table 5.2, code 99 is inserted to denote fields that are not applicable to this program. As indicated in the notes of the A3ES platform,
the information on Entrance mark of the last accepted candidate and Average entrance mark is to be provided only by for licenciatura
first degrees and integrated master's degrees, neither of which is the case of this program.

 

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos
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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 0 0
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 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 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). 

n.a.

 
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). 

n.a.

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

A taxa de sucesso escolar nas unidades curriculares do 1º ano é muito elevada, com a generalidade dos doutorandos a ter aprovação
nestas UCs. 

  
O padrão não é o mesmo na UC de Tese. Como referido anteriormente, a análise deste relatório é feita no final do 4º ano de
funcionamento deste curso. Neste (limitado) espaço de tempo, não há teses concluídas. Tendo em conta a situação atual dos
doutorandos, as primeiras defesas decorrerão no ano letivo de 2018/19. Este padrão corresponderá à conclusão em N+1 anos, dado
o facto destas defesas envolverem alunos com inscrições a tempo parcial em alguns anos letivos.

  
À semelhança de muitos doutoramentos, a taxa de atrição é elevada, e a conclusão excede os três anos no total. A isso acresce o
facto da totalidade dos doutorandos da primeira e segunda edições do curso (as únicas que poderiam defender no prazo deste
relatório) serem trabalhadores-estudantes, com exigências profissionais consideráveis e com limitações de tempo muito
acentuadas. De notar também que vários optam por fazer a inscrição a tempo parcial a partir do 1º ou 2º ano, o que aumenta o tempo
normal, de 3 anos para 5 ou 6 anos, consoante esta inscrição seja feita no 1º ano ou 2º ano. 

  
Assim, no ano letivo correspondente ao último ano da tabela 6.1.1 havia apenas dois doutorandos na UA, e nenhum na UBI, que
atingiam os 3 anos de inscrição. Todos os outros doutorandos estavam em anos inferiores do doutoramento, impossibilitando a
conclusão da tese.

  
De notar aliás a impossibilidade de haver graduados no antepenúltimo e penúltimo anos da tabela 6.1.1, dado esses serem o primeiro
e segundo anos de funcionamento do curso, reflexo do timing desta avaliação.

  
Como referido acima, há doutorandos que se encontram neste momento (Dezembro de 2018) na reta final do seu trabalho, tendo já
submetido uma primeira versão da sua dissertação aos seus orientadores. Como tal, há teses que irão ser submetidas e defendidas
no ano letivo de 2018/19. Estas serão defendidas em 4 anos (N+1 na tabela 6.1.1), devido às inscrições a tempo parcial em alguns
anos dos doutorandos em causa.

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

The success rate in the curricular units of the first year is very high, with the generaliity of doctoral students having approval in these
CUs.

  
The pattern is not the same in the curricular unit of the Thesis. As previously mentioned, the analysis of this report is done at the end
of the 4th year of operation of this PhD program. In this (limited) space of time, there are no completed theses. Taking into account the
current situation of doctoral students, the first defences will take place in the academic year of 2018/19. This pattern will correspond
to the conclusion in N+1 years, given that these defences involve students with part-time enrollment in some academic years.

  
Like many PhDs, the attrition rate is high, and completion exceeds three years in total. It should be noted that all of the doctoral
students of the first and second editions of the program (the only ones they could defend their thesis by the time of this report) have
very demanding professional lives, with considerable time limitations. In addition, many opt to enroll part-time from the 1st or 2nd year
on, which increases the normal time of completion of the PhD, from 3 years to 5 or 6 years. 

  
Thus, in the academic year corresponding to the last year of table 6.1.1, there were only two doctoral candidates in the UA, and none
in the UBI, who reached 3 years of enrollment. All the other doctoral students were in lower years of the doctorate, making impossible
the conclusion of the thesis.

  
Note also the impossibility of having graduates in the years "Two before the last year" and "One before the

 last year" of table 6.1.1, since these are the first and second years of operation of the program, a reflection of the timing of this
evaluation.
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As mentioned above, there are PhD students who are currently (December 2018) in the final stretch of their work, having already
submitted a first version of their dissertation to their supervisors. As such, there are theses that will be submitted and defended in the
2018/19 school year. These will be defended in 4 years (N+1 in table 6.1.1), due to the part-time enrollments in some years of the
doctoral candidates concerned.

 

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). 

n.a.

 
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). 

n.a

 
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

n.a.

 
6.1.4.2. Reflection on the employability data. 

n.a.

 

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 Excelente /
Excellent U. Aveiro 6 n.a.

Labcom.IFP Bom+ UBI 8

O Labcom.IFP resultou da fusão de duas UIs com classif icação de Muito Bom, Labcom e IFP.
O Labcom.IFP foi selecionado para o fundo especial de incentivo à reestruturação
estratégica de unidades que, na avaliação de 2013, tinham "revelado potencial de
desenvolvimento e competitividade internacional", mas que "não tinham conseguido atingir a
classif icação necessária para beneficiar de f inanciamento estratégico."

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/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0
 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/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0
 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. 

Embora o cerne das atividades desenvolvidas esteja direcionado para a investigação fundamental avançada, o Doutoramento em
Ciência Política e o seu corpo docente procuram articular a sua atividade científica de forma aberta com a sociedade civil e a
comunidade. Tal reflete-se nas dinâmicas de disseminação do conhecimento, p.ex. através da comunicação social, quer nas relações
com a comunidade e instituições.

  
Assim, podemos identificar a colaboração de docentes do doutoramento com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, refletida
entre outros na participação sistemática em projetos e outras atividades da FFMS. De igual modo, os projetos científicos financiados
pela FCT têm procurado assegurar a disseminação de resultados, como exemplificado pelas reportagens sobre o projeto de
investigação “Changing European Elections” na Antena 1. Há também uma articulação com entidades a diferentes níveis, como a
Representação da Comissão Europeia em Portugal; Observatório do QREN (“Projecto Alianças Territoriais para a Inovação”, POAT-
FEDER); CCDR-Centro (programa CeNTER); Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e municípios (p.ex., coordenação da
elaboração da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial 2014-2020). 

  
De igual modo, os docentes da UBI têm participado em cursos de formação avançada promovidos pelo Centro de Interface da
Universidade com a Comunidade (CFIUTE); conferências e palestras em escolas secundárias da região da Beira Interior; e a
organização de eventos culturais na região. Algumas destas iniciativas são organizadas em parceria com organismos públicos,
nomeadamente câmaras municipais, ou com o tecido empresarial da região, alargando o âmbito das mesmas e o impacto esperado.

  

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0
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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. 

Although the core of the activities are directed towards advanced fundamental research, the PhD in Political Science and its faculty
seek to articulate their scientific activity in an open manner with civil society and the community. This is reflected in the dynamics of
dissemination of knowledge, e.g. through the media, and in relations with the community and institutions. 

  
Thus, we can identify the collaboration of the PhD’s faculty with the Francisco Manuel dos Santos Foundation, reflected among others
in the systematic participation in projects and other activities of the FFMS. Similarly, scientific projects funded by the FCT have sought
to ensure the dissemination of results, as exemplified by the reports on the research project "Changing European Elections" in the
main public radio station, Antena 1. There is also an articulation with entities at different levels, such as the Representation of the
European Commission in Portugal; Observatory of the QREN ("Territorial Alliances for Innovation Project", POAT-FEDER); CCDR-
Center Region (CeNTER program); Inter-municipal Community of the Region of Aveiro and municipalities (e.g., coordination of the
elaboration of the Integrated Strategy for Territorial Development 2014-2020).

  
Likewise, UBI faculty members have participated in advanced training courses promoted by the University Interface with the
Community Center (CFIUTE); conferences and lectures in secondary schools in the Beira Interior region; and the organization of
cultural events in the region. Some of these initiatives are organized in partnership with public bodies, namely municipal councils, or
with the business community of the region, extending their scope and the expected impact.

 
 
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. 

A generalidade dos docentes coordena ou participa em projetos e redes de investigação científica, financiados por entidades
nacionais (FCT, FFMS) ou internacionais (Horizonte 2020; Rede CYTED; Cost Actions). Pela sua relevância para o ciclo de estudos,
podem ser destacados os seguintes, que se encontram em curso:

 Programa Integrado “Redes e Comunidades para a Inovação Territorial (CeNTER)”, financiado pelo Programa Centro2020 [POR
Centro2020: 1.210.635€]

 “Into the ‘Secret Garden’ of Portuguese Politics: Parliamentary Candidate Selection in Portugal, 1976-2015 [FCT e FFMS: 239.324,27€]
 Projeto “DECIDE - Decentralized Territorial Governance: coordination, capacity and accountability of governance arrangements in

complex regional settings” [COMPETE 2020: 230.210,50€]
 “Eleições Europeias em mudança: o impacto dos programas de ajustamento na Zona Euro nas campanhas das eleições para o

Parlamento Europeu” [FCT: 184 512 €]
  

 
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 faculty of the PhD generally coordinate or participate in scientific research projects, funded by national (FCT, FFMS) or
international (Horizon 2020; Network CYTED; COST Actions) entities. Given their contribution to the program, the following ongoing
projects can be highlighted:

 Integrated Program "Networks and Communities for Territorial Innovation (CeNTER)", funded by Centro2020 Program [IN
Centro2020: 1,210,635 €]

 "Into the 'Secret Garden' of Portuguese Politics: Parliamentary Candidate Selection in Portugal, 1976-2015 [FCT and FFMS: 239,324 €]
 "DECIDE - Decentralized Territorial Governance: coordination, capacity and accountability of governance arrangements in complex

regional settings" [COMPETE 2020: € 230,210.50]
 "Changing European Elections: The impact of Eurozone bailouts on European Parliament election campaigns " [FCT: 184,512 €]

 
 

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 32
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 9

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 Doutoramento tem procurado reforçar a aposta na internacionalização, quer através de i) integração dos docentes em redes de
investigação internacionais, que permitem aumentar a visibilidade da produção científica e a cooperação com outras instituições
para a obtenção de financiamento internacional; ii) participação em júris académicos em instituições externas; iii) participação de
docentes nas estruturas de direção de associações científicas internacionais relevantes na área da Ciência Política (como, por
exemplo, European Consortium for Political Research, International Political Science Association); iv) participação de docentes como
visiting scholars em instituições de ensino superior estrangeiras. De notar também a integração da UBI, desde 2017, na iniciativa
United Nations Academic Impact (UNAI) da ONU, com foco na área da Ciência Política. De igual modo, em 2018, como sinal da aposta
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na internacionalização, a UBI realizou a sua 1ª international staff training week.
  

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

The PhD has sought to strengthen its focus on internationalization, both through (i) integrating faculty into international research
networks, which increase the visibility of scientific production and cooperation with other institutions to obtain international funding; ii)
participation in academic juries in external institutions; iii) participation of teachers in the management structures of relevant
international scientific associations in the area of Political Science (e.g., European Consortium for Political Research, International
Political Science Association); iv) participation of faculty as visiting scholars in foreign higher education institutions. Note also the
integration of UBI, since 2017, in the United Nations Academic Impact initiative (UNAI) of the UN, focusing on the field of Political
Science. Similarly, in 2018, as a sign of its commitment to internationalization, UBI held its 1st international staff training week.

 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Os dados da tabela 6.3.1 apresentam unicamente a mobilidade formalizada através de programas Erasmus ou análogos. Excluem-se

nesse sentido a participação de docentes estrangeiros em seminários ou outras atividades do doutoramento, algo que tem
acontecido regularmente nestes primeiros quatro anos; bem como a participação de doutorandos em atividades como os Summer
ou Winter Schools do ECPR (European Consortium for Political Research), uma prática iniciada nos anos letivos de 2017/18 e que se
retoma no presente ano de 2018/19. Adicionalmente, tanto a Reitoria como a Direção de Curso irão procurar reforçar a mobilidade de
estudantes e docentes.

  
Em relação à tabela 6.1.1, relativamente à eficiência formativa, é de frisar a virtual impossibilidade do curso ter graduados no
antepenúltimo ano e no penúltimo ano. Isto porque o antepenúltimo ano dessa tabela corresponde ao primeiro ano de funcionamento
do curso (1ª edição); e o penúltimo ano corresponde ao segundo ano de funcionamento do curso (2ª edição). Assim, não existiam
alunos que tivessem completados os três anos do curso.

  
 

 
6.4. Eventual additional information on results.

 The data in table 6.3.1 is based only on formal mobility through Erasmus or analogous programs. The participation of foreign faculty
members in seminars or other activities of the PhD - something that has happened regularly in these first four years - is is thus
excluded from this table, as is the participation of doctoral students in activities such as the Summer or Winter Schools of the ECPR
(European Consortium for Political Research), a practice initiated in the 2017/18 academic year and which is continuing in the current
academic year of 2018/19. In addition, both the Rectorate and the program board will seek to reinforce the mobility of students and
teachers.

  
In relation to table 6.1.1, with respect to the graduation efficiency, it must be stressed that it was virtually impossible for the course to
have graduates in the the year two before the last year and year one before the last year. This is because these years of the table
correspond, respectively, to the first year of functioning of the program (1st edition of the PhD); and the to the second year of
operation of the program (2nd edition of the PhD), without any students having even reached the third year of the program at that
point.

 

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.

 http://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_9972_2017_2018.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. 

Na Universidade de Aveiro existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES, mas não na Universidade da
Beira Interior. Assim, é apresentada a informação relativamente à UBI neste campo.

  

http://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3337e354-9467-d8c7-c978-5c0bfa751ca0/questionId/38cfaaba-9fd6-a098-8d9e-5bc465516975
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Para promover uma cultura da qualidade para a UBI, definiram-se como desígnios da Política da Qualidade (Referencial 1):
  

- Garantir a qualidade do ensino, da investigação, da internacionalização e da interação com a sociedade, de acordo com os preceitos
legais, as normas internas e os padrões de exigência externa, nacionais e internacionais aplicáveis;

 - Promover um modelo de organização, funcionamento, gestão e governo da Universidade centrado na eficiência, na qualidade, na
transparência e na responsabilidade;

 - Implementar um Sistema Interno de Garantia da Qualidade adequado, simples, desburocratizado e eficaz, de forma a garantir a
prossecução da missão da universidade, sedimentado numa estratégia de avaliação, monitorização do desempenho, prospeção e
dinâmica de melhoria contínua;

 - Fomentar uma cultura de envolvimento de toda a comunidade académica e da sociedade de modo a assegurar a eficácia dos
processos e atividades do Sistema Interno de Garantia da Qualidade.

  
A política para a qualidade privilegia a cooperação com a sociedade e a participação dos parceiros internos e externos mais
relevantes nos processos de planeamento estratégico, sendo de destacar a participação na composição de órgãos de governo e
órgãos consultivos da UBI e a auscultação regular através de variados mecanismos.

  
Em 2009, a Instituição solidificou a Política de Garantia da Qualidade com a criação de uma Pró-Reitoria para a Qualidade e do
Gabinete da Qualidade, em alinhamento com o planeamento estratégico da Universidade da Beira Interior (UBI). O Gabinete da
Qualidade, como órgão supervisor da gestão e governança da Qualidade, criou, em cada uma das Faculdades existentes, a Comissão
de Qualidade da Faculdade – em reestruturação –, composta pela presidência, docentes, estudantes e não docentes, a quem cabe a
responsabilidade de implementar a política e os procedimentos da qualidade nas faculdades, conjuntamente com as Comissões de
Curso. 

  
De referir que a certificação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade integra os objetivos estratégicos da UBI no médio prazo,
estando, para tal, a serem implementadas medidas de melhoria do sistema, com base no levantamento de necessidades/fragilidades.

  
Em matéria de admissão, progressão, reconhecimento e certificação (Referencial 4), refira-se que estão disponíveis, na página
online da UBI, as condições de admissão a cada um dos cursos (em forma de provas de ingresso para os ciclos de formação inicial
ou requisitos de admissão para os 2.º e 3.º Ciclos) e a respetiva regulamentação, bem como outros elementos que poderão ser do
interesse dos candidatos, designadamente, a certificação dos cursos através da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior. A divulgação e regulamentação relativas aos Concursos Especiais de Acesso são também feitas através da página própria
dos Serviços Académicos da UBI. Na página web, é também disponibilizada a funcionalidade para candidaturas online para os 2.º e
3.ºCiclos e Concursos Especiais de Acesso. A UBI instituiu, através do Despacho Reitoral N. º17/2004, a emissão automática e
gratuita do Suplemento ao Diploma em Português e Inglês para todos os diplomados que concluam os cursos conducentes aos graus
de Licenciado, Mestre e Doutor, conjuntamente com os respetivos Diplomas – carta de Curso/Magistral e Doutoral devidamente
regulamentada. 

  
Através da página da UBI, é feita a divulgação das condições de apoio para que o estudante prossiga o seu percurso académico, com
evidências para o apoio social através dos Serviços de Ação Social da UBI (SASUBI), em termos de bolsas, alojamentos, prática
desportiva, apoio médico e respetivas cantinas para alimentação. A proximidade com a comunidade estudantil é reforçada pelo
Provedor do Estudante, legalmente previsto, responsável pela promoção dos direitos legítimos dos estudantes, exercendo este a sua
ação com autonomia e imparcialidade face aos órgãos e serviços da UBI. Em termos de mecanismos de apoio, deverão ainda ser
considerado os Serviços de Informática, que criam e permitem acesso aos estudantes a email próprio e plataformas digitais de
conteúdos de interesse como o Moodle, Balcão Virtual, Bibliotecas Digitais, Mobilidade Internacional, etc.

  
Os mecanismos de garantia da qualidade do ciclo de estudos, de monitorização contínua e revisão periódica (Referencial 5) são
essencialmente assegurados pelas Direção e Comissão de Curso, a quem compete zelar pelo seu bom funcionamento nos aspetos
científicos, pedagógicos e organizativos. Em reuniões periódicas, a Comissão de Curso analisa o contexto, identifica os aspetos
positivos e os constrangimentos associados ao ciclo de estudos, delineia estratégias de atuação futura, propõe alterações,
implementa medidas corretivas e, anualmente, elabora um relatório de autoavaliação que permite uma visão holística sobre o
funcionamento do ciclo de estudos. Os resultados das avaliações externas, que servem de complemento a este documento, são
analisados e discutidos primeiramente pela comissão de curso, que propõe formas efetivas de melhoramento. Têm também parte
ativa na criação, alteração e melhoria contínua do funcionamento dos cursos o Conselho Científico da Faculdade e o Conselho
Pedagógico da Faculdade, que ratifica e aprova todas modificações e criações dos cursos, constituindo-se como os órgãos
estatutariamente legais na sua aprovação. Também o Delegado de Ano – estudante eleito pelos seus pares – desempenha um papel
importante, enquanto elo entre os estudantes, o Diretor de Curso e a Comissão da Qualidade da Faculdade, promovendo o
envolvimento e reflexão sobre o curso na sua plenitude. 

  
A Instituição está dotada de mecanismos que possibilitam o planeamento, a gestão e a subsequente tomada de decisões de melhoria
dos seus serviços e recursos materiais (Referencial 10), de forma a permitir aos estudantes desenvolver um percurso de
aprendizagem adequado. Em termos de recursos de apoio às aprendizagens, dispõe de laboratórios onde se simulam e estudam
processos adaptados à realidade industrial, instalações com bons índices de luminosidade, conforto climático e sonoro, salas
dotadas de ligação à rede wireless, salas de informática, salas de estudo e de trabalhos em grupo, biblioteca com acesso durante
24H durante todo o ano. No que às Necessidades Educativas Especiais diz respeito, tem sido envidado um esforço, no sentido de
apoiar os estudantes para que possam alcançar os seus objetivos académicos. A estratégia de apoio é traçada caso-a-caso,
consoante as necessidades individuais, e reajustada sempre que necessário. É antecipado o contacto com as escolas da região, no
sentido de auscultar as características dos prováveis candidatos à UBI com NEE, para que seja preparada a sua receção. No caso
dos estudantes internacionais, a UBI disponibiliza um acompanhamento próximo, através do seu Gabinete de Internacionalização,
responsável, entre outros, pelo processo de acolhimento, integração e acompanhamento de estudantes internacionais. 
 
Em termos de gestão da informação (Referencial 11), a principal fonte de informação é constituída pelo Sistema de Informação
Académica (Balcão Virtual), com outra obtida a partir de plataformas digitais associadas ao ciclo de estudos, ou facultada pelo GQ,
pela presidência da Faculdade ou por outros serviços de apoio institucional. Pode ainda ser considerada toda a informação que
resulte de inquéritos ou reuniões com a comunidade do ciclo de estudos (docentes e discentes) e com outras entidades externas à
universidade, sempre que necessário. O GQ, em articulação com os Serviços de Informática, coopera com as estruturas locais,
providenciando indicadores e informação que facilitem a monitorização, a reflexão, a autoavaliação e a adoção de medidas
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oportunas. Esta recolha de informação permite a tomada de decisões de gestão dos ciclos de estudos e/ou atividades que permitam
incrementar melhorias na vida académica.

 
 
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. 

The University of Aveiro has an internal system of quality certified by A3ES, but not the University of Beira Interior. The information
below therefore pertains to the University of Beira Interior (UBI).

  
The commitment of the University of Beira Interior (UBI) with quality goes back to its creation.

  
In the preamble to its Statutes, UBI identifies as one of the defining presuppositions of its existence and normative principles of its
action: "Quality teaching associated with internationally recognized merit investigation" and, in order to comply with this principle, it is
committed to "Establish a culture of evaluation as a fundamental element for the promotion of quality".

  
UBI’s Internal System of Quality Assurance (IQAS): covers the nuclear processes of UBI’s mission; collaborates with strategic
management; is supported by information and communication systems, human and material resources; and includes structures,
agencies and services. It favours open communication, transparency, inclusion, collective accountability for institutional performance
and values evaluation (internal and external) as a catalyst for raising and leveraging quality assurance and improvement in UBI.

  
In order to promote a culture of quality for UBI, purposes of the Quality Policy (Reference 1) were defined as follows:

 - To guarantee the quality of teaching, of research, of internationalization and interaction with society, in accordance with applicable
legal norms, internal norms and external, national and international standards of exigency;

 - To promote a model of organization, operation, management and governance of the University centred on efficiency, quality,
transparency and responsibility;

 - To implement an adequate IQAS, simple, non-bureaucratic and effective, in order to guarantee the pursuit of the mission of the
university, based on a strategy of evaluation, performance monitoring, prospect and continuous improvement dynamics;

 - To promote a culture of involvement of the entire academic community and society in order to ensure the effectiveness of the
processes and activities of the IQAS.

  
The quality policy favours cooperation with society and the participation of the most relevant internal and external partners in
strategic planning processes, with particular emphasis on participation in the composition of governing agencies and advisory bodies
of the UBI and regular evaluation through a variety of mechanisms.

  
In 2009, the Institution consolidated the Quality Assurance Policy with the creation of the Pro-Rectory for Quality along with the Quality
Office, in alignment with the strategic planning of the UBI. The Quality Office, as a supervisory body for quality management and
governance, has created, in each of the existing Faculties, the Quality Committee of the Faculty (which is being restructured) and is
constituted by the President, teachers, students and non-teachers. This entity is responsible for implementing quality policy and
procedures in faculties, in association with Course Committees.

  
It should be take into account that the certification of the IQAS integrates UBI's strategic objectives in the medium-term. To that end,
measures to improve the system are being implemented, based on a needs / weaknesses assessment.

  
In terms of admission, progression, recognition and certification (Reference 4), it is noted that the conditions of admission to each of
the courses are available on the institutional webpage (in the form of admission exams for the initial training courses or admission
requirements for the 2nd and 3rd cycles of studies), as well as the respective regulations and other elements that may be of
applicants interest, namely the certification of courses through the Agency of Evaluation and Accreditation of Higher Education. The
disclosure and regulation regarding the Special Contests for Admissions are also made through the UBI Academic Services own
website. On the webpage, the functionality for online applications for the 2nd and 3rd cycles and Special Contests for Admissions is
also available. UBI instituted, through the Rectoral Dispatch No. 17/2004, the automatically and free of charge issue of the Diploma
Supplement in Portuguese and English languages for all graduates who complete the courses leading to Bachelor, Master and Ph.D.
degrees, together with the corresponding formal certificates, duly regulated.

  
Through the UBI website, the conditions of support for the student to continue his academic career are published, with evidence for
social support through the UBI Social Services (SASUBI), in terms of scholarships, accommodation services, sports, medical support
and refectories and meals services.

  
Proximity to the student community is reinforced by the legally established Student Ombudsman, whose purpose is to defend and
promote the legitimate rights and interests of students, exercising his or her action with autonomy and impartiality regarding UBI's
bodies and services. In terms of support mechanisms, it should also be considered the IT Services, which create and allow students
access to their own email and digital platforms such as Moodle, Online Services, Digital Libraries, International Mobility, and so on.

  
The quality assurance, continuous monitoring and periodic review mechanisms of the study cycle (Reference 5) are essentially
guaranteed by the Management and Course Committee, who are responsible for ensuring their proper functioning in scientific,
pedagogical and organizational aspects. At regular meetings, the Course Committee analyses the context, identifies positive aspects
and constraints associated with the study cycle, outlines strategies for future action, proposes changes, implements corrective
measures and annually prepares a self-assessment report that provide a holistic view of the functioning of the study cycle. The
results of the external evaluations, which complement this document, are analysed and discussed first by the Course Committee,
which proposes effective ways of improving. The Scientific and Pedagogical Councils of the Faculty also have an active part in the
creation, alteration and continuous improvement of the working state of the courses, since both ratifies and approves all changes and
creations of the courses, constituting themselves as statutory bodies in their approval. The Delegate of each year – a student elected
by his peers – also plays an important role as a link between the students, the Course Director and the Quality Committee of the
Faculty, promoting the involvement and reflection on the course in its fullness.

  
The Institution is equipped with mechanisms that allow the planning, management and subsequent decision making to improve its
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services and material resources (Reference 10), in order to allow students to develop an adequate learning path. In terms of
resources to support learning, UBI has laboratories where processes adapted to the industrial reality are simulated and studied,
facilities with proper light levels, climatic and sound comfort, rooms equipped with wireless network connection, computer rooms,
study and group work rooms, a library with 24-hour access throughout the year. With regard to Special Educational Needs, an effort
has been made to support students so that they can achieve their academic goals. The support strategy is drawn on a case-by-case
basis, depending on individual needs, and adjusted whenever necessary. It is anticipated the contact with the schools of the region, in
order to ascertain the characteristics of the probable applicants with Special Educational Needs, so that its reception is prepared.
Concerning the international students, UBI provides close follow-up, through its Office of Internationalization and Professional Exits,
responsible, among others, for the process of welcoming, integrating and accompanying international students.

  
In terms of information management (Reference 11), the main source of information is the Academic Information System (Online
Services), among other information obtained from digital platforms associated with the study cycle, or provided by Quality Office, by
the Faculty President or other institutional support services. Any information resulting from surveys or meetings with the study cycle
community (teachers and students) and other entities outside the university are necessary considered. The Quality Office, in liaison
with the IT Services, cooperates with local structures, providing indicators and information that facilitate monitoring, reflection, self-
assessment and timely action. This collection of information allows the decision-making of the management of the study cycles and /
or activities that allow improvements in the academic life.

 
 
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. 

Na Universidade de Aveiro existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES, mas não na Universidade da
Beira Interior. Assim, é apresentada a informação relativamente à UBI neste campo.

  
Prof.ª Ana Catarina Carapito, Pró-reitora para a Qualidade; Responsável pelo Gabinete de Qualidade da UBI

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

The University of Aveiro has an internal system of quality certified by A3ES, but not the University of Beira Interior. The information
below therefore pertains to the University of Beira Interior (UBI).

  
Professor Ana Catarina Carapito, Pro-rector for Quality; Responsible for the Quality Assurance Office of the UBI

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

Os docentes são avaliados com base no Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes (RAD) que incide nas vertentes
de: Investigação (investigação científica, criação cultural ou desenvolvimento tecnológico); Ensino (desempenho pedagógico,
ajustado ao resultado dos inquéritos de avaliação do desempenho preenchidos pelos estudantes, acompanhamento e orientação de
estudantes); Transferência de Conhecimento e Tecnologia (extensão universitária, divulgação científica e valorização económica e
social do conhecimento); e Gestão Universitária (participação na gestão da instituição e em tarefas relevantes atribuídas pelos
órgãos competentes, no âmbito da atividade de docente universitário). Para a permanente atualização dos docentes contribui a
implementação de uma política de estímulo à investigação de qualidade, realizada pelo Instituto Coordenador da Investigação, com o
objetivo de incentivar projetos de investigação e reconhecer o mérito dos investigadores mais destacados.

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

Academic staff evaluation is based on the Regulation of Performance Evaluation of Teachers (RAD) which focuses on: Research
(scientific research, cultural creation or technological development); Teaching (teaching performance, adjusted to the feedback from
the students’ questionnaire for assessing teacher performance; student guidance and supervision); Transfer of Knowledge and
Technology (university extension, dissemination of science and economic and social enhancement of knowledge); University
Management (participation in the management of the institution and other relevant tasks assigned by the competent bodies, falling
under the activity of a faculty member). Amongst the measures that contribute to the permanent updating, there is the implementation
of a policy in favour of the quality of research, conducted by the Coordinator Institute of Research, with the aim of both encouraging
research projects and distinguishing the merit of the most prominent researchers.

 
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.

 O pessoal não-docente é avaliado segundo o SIADAP. Periodicamente, são determinados por Despacho Reitoral: fixação de objetivos
em função do Plano de Atividades; transcrição dos objetivos e competências para a plataforma informática; ponderação dos
parâmetros da classificação final; composição do Conselho de Coordenação da Avaliação (CCA); constituição da equipa de trabalho
para acompanhamento; calendarização; realização de eleições para os vogais representantes dos funcionários na Comissão
Paritária (CP) e nomeação dos representantes da Administração na CP. O processo de avaliação compreende: definição de objetivos
e competências; monitorização dos objetivos e competências; autoavaliação; avaliação; a harmonização das avaliações e
homologação das classificações. Através do CFIUTE, são disponibilizados cursos de formação inicial e contínua, promovidos pela
UBI, por instituições externas ou em parceria, e financiados por programas ou pela UBI.

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

 Non-Academic Staff is evaluated in accordance with the Performance Evaluation System, the (so-called) SIADAP. A Rector’s Order
often determines: objectives established according to UBI’s Operational Plan; upload of the information (objectives/competencies) to
the system; weighting of the evaluation parameters; composition of the Evaluation Coordination Council; constitution of the
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monitoring team; timescale; elections for non-teaching staff representatives to the Joint Committee (JC) and the appointment of the
Administration representatives to the JC. Evaluation process comprehends: the definition of objectives/competencies; monitoring of
objectives/competencies; self-evaluation; evaluation; harmonisation of the evaluations and homologation of the results. CFIUTE, the
Centre for Training and Interaction of the University with the Business Sector, provides Initial and Continuous Training, promoted by
UBI and/or external institutions and financed by UBI itself or through programmes.

 
7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.

 A oferta formativa distribuída pelos três graus encontra-se publicitada no site, em local próprio e de fácil acesso. O respetivo
conteúdo é submetido na plataforma informática pelos docentes e/ou diretor de curso e escrutinados pelo Gabinete de Qualidade. A
informação estatística é da responsabilidade da DGES e é atualizada no site da UBI, em tempo real.

  
A divulgação dos cursos é feita pelo Gabinete de Relações Públicas, através de notícias para o site e órgãos de comunicação
regionais e nacionais, elaboração de conteúdos para as redes sociais e outros suportes dirigidos à faixa etária do público-alvo, bem
como brochuras, folhetos, cartazes e publicidade em guias de ensino superior. Estes materiais são distribuídos em visitas
organizadas à UBI, em certames nacionais e internacionais de orientação escolar e de outros âmbitos, e em locais públicos de
grande afluência de jovens. Atividades como a Universidade de Verão e a Academia Júnior de Ciência também servem para
promover os cursos.

 
7.2.5. Means of providing public information on the study programme.

 The courses are advertised on the website, distributed by the three study cycles, and in a location that is easy to access. Its contents
are introduced in the platform by the teachers and/or course director and scrutinized by the Office of Quality. DGES is responsible for
the statistical data which are updated on the UBI website in real time.

  
Publicity of the courses is supported by the Office of Public Relations, through news for the site and regional and national media,
elaboration of contents for social networks and other niche supports directed to the age range of the target audience, as well as
brochures, leaflets, posters and advertising in higher education guides. These materials are distributed in organized visits to the UBI,
in national and international exhibitions of educational guidance and other scopes, and in public places of great affluence of young
people. Activities such as the Winter/Summer University and the Junior Science Academy also serve to promote the courses.

 
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 
- Consolidação e institucionalização do programa doutoral ao longo destes quatro anos iniciais, tanto em termos da sua relação com
o exterior, quer em termos dos seus processos e dinâmicas internas.

 - Capacidade de reflexão e auto-análise do programa doutoral, permitindo melhorias que têm reforçado a institucionalização do curso.
 - Colaboração efetiva e eficiente entre as duas Universidades em termos de coordenação científica e docência do doutoramento.

 - Colaboração entre duas Universidades com formação e competências complementares em áreas fundamentais na constituição de
um programa de doutoramento em Ciência Política, sendo este o primeiro programa conjunto nesta área em Portugal.

 - Associação do curso a reputadas unidades de investigação nas diferentes áreas do doutoramento, e crescente articulação do
doutoramento com o trabalho das UIs.

 - Corpo docente com uma intensa atividade de investigação científica e qualidade reconhecida nacional e internacionalmente.
 - Contributo claro à consolidação da Ciência Política em Portugal, complementando a oferta existente em termos geográficos e de

linhas de formação/investigação.
 - A definição clara de quatro linhas de formação/investigação sem concorrência regional e que correspondem às competências das

respetivas instituições: política comparada, filosofia política, governação e comunicação política.
 - Corpo docente associado a relevantes redes nacionais e internacionais de investigação.

 - Existência de externalidades positivas a partir da cooperação criada por este doutoramento, gerando uma substancialmente maior
colaboração, que deve ser aprofundada, entre as duas Universidades na área de Ciência Política.

 - Interessante grau de internacionalização em termos do corpo discente.
  

 
8.1.1. Strengths 

- Consolidation and institutionalization of the doctoral program over these initial four years, be in terms of its external relations, be it in
terms of its internal processes and dynamics.

 - Capacity for reflection and analysis within the doctoral program, allowing for improvements that have reinforced the program’s
institutionalization. 

 - Effective and efficient collaboration between the two Universities with regard to scientific coordination and teaching activities.
 - The collaboration between two Universities with complementary academic profiles and competencies in areas fundamental to the

constitution of a PhD program in Political Science, being that this will be the first joint program in Portugal in this field.
 - The program’s association to reputed Research Units in the different areas of the PhD, and a growing linkage of the PhD with the

research units’ activity.
 - Faculty with strong activity in scientific research, and recognized quality nationally and internationally.
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- A clear contribution to the consolidation of Political Science in Portugal, by complementing the existing PhD offer regionally and in
terms of content.

 -The clear definition of four lines of research/training which do not have regional competition and which correspond to the skills in
each institution: comparative politics, political philosophy, governance, and political communication.

 - A teaching staff strongly linked to relevant national and international research networks.
 - Existence of positive externalities from the cooperation established by this PhD, generating a substantially greater collaboration,

which must be deepened, between the two universities in the field of Political Science.
 - Interesting degree of internationalization in terms of the student body.

 
 
8.1.2. Pontos fracos 

- Desafios burocráticos e administrativos na gestão do programa de um programa doutoral conjunto entre instituições de ensino
universitário com práticas e estruturas organizacionais distintas, num sistema universitário onde tais colaborações ainda são
inovadoras.

 - Ausência de graduados nos quatro anos iniciais do curso.
 - Embora a taxa de desistência do programa doutoral seja semelhante a outros doutoramentos na área, esta atinge valores elevados

em termos absolutos.
 

 
8.1.2. Weaknesses 

- Administrative and bureaucratic challenges in the management of a joint PhD between higher education institutions with distinct
organizational structures and practices, in a university system where such collaborations are still relatively pioneering.

 - Absence of graduates in the first four years of the program.
 - Although the attrition rate of the doctoral program is similar to other PhD in the area, it reaches high values in absolute terms.

  

 
8.1.3. Oportunidades 

- Sedimentação e consolidação da Ciência Política em Portugal, permitindo alargar o seu alcance geográfico.
 - A crescente procura do curso ao longo destes anos iniciais, que se reflete tanto em termos de quantidade e qualidade dos

candidatos.
 - Programa de doutoramento que responde à procura regional por formação avançada em Ciência Política, a que se associa a

elevada capacidade de captação regional das duas instituições.
 - Programa de doutoramento que possibilita a continuidade dos programas de formação de 1º e 2º ciclo em Ciência Política existentes

nas duas instituições.
  

 

 
8.1.3. Opportunities 

- Consolidation of Political Science in Portugal, expanding its geographic reach.
 - The growing demand of the course during these initial years, which is reflected both in terms of quantity and quality of the

candidates.
 - Doctoral program responds to regional demand for advanced training in Political Science, associated with a capacity for attracting

students from the region by both institutions.
 - Doctoral Program enables the continuity of existing first degree and Master’s programs in Political Science at the two institutions.

 
 
8.1.4. Constrangimentos 

- Ausência de uma infraestrutura de transportes públicos eficazes entre Aveiro e Covilhã, tornando a mobilidade em larga medida
dependente do carro.

 - Proporção elevada dos doutorandos que conciliam o doutoramento com uma vida profissional de elevada exigência, dificultando
substancialmente a elaboração das teses.

 - Constrangimentos orçamentais em termos de número de bolsas atribuídas nacionalmente, que limita o número de doutorandos com
capacidade para dedicação exclusiva ao doutoramento.

 - Diversidade de formações anteriores nos doutorandos, o que gera padrões bastante distintos em termos de conhecimento
metodológico e específico da área.

 
 
8.1.4. Threats 

- Absence of an effective public transport infrastructure between Aveiro and Covilhã, making mobility largely dependent on the car.
 - High proportion of doctoral students that combine the PhD with a demanding working life, substantially hindering the development of

the thesis.
 - Budgetary constraints in terms of number of scholarships given nationally, which limit the number of students with capacity for

exclusive dedication to the PhD.
 - Diversity of the previous training of doctoral students, which creates very different standards in terms of methodological and

specific knowledge of the area.
 

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ponto 1 - Ausência de graduados nos quatro anos iniciais do curso.

  
Ações de melhoria: 
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1.1. A partir do 2º semestre de 2017/18, foi implementado a título experimental um seminário mensal na Universidade de Aveiro para a
discussão de “soft skills” importantes para elaboração de uma tese; e para um acompanhamento sistemático do trabalho de
investigação dos doutorandos do 2º e 3º anos do Doutoramento em Ciência Política na UA.

  
A experiência tem sido bastante bem sucedida, sendo assim a medida de melhoria a introdução deste seminário também para os
doutorandos do 2º e 3º anos do Doutoramento em Ciência Política na UBI.

  
1.2. Maior atenção à especificação do cronograma e de milestones no projeto de tese dos doutorandos, a submeter no final do 1º ano.
Esta lista de milestones deverá incluir a definição de momentos de entrega de capítulos da tese.

  
1.3. Acompanhamento ao longo do 2º e 3º anos, quer da parte do orientador quer da direção do curso, para assegurar o cumprimento
desses milestones por parte dos doutorandos.

  
1.4. Reforçar o encaminhamento dos doutorandos a unidades curriculares e formações relevantes para o seu percurso, e a
monitorização da participação dos doutorandos nestas.

 
8.2.1. Improvement measure 

Point 1 - Absence of graduates in the first four years of the program.
  

improvement actions: 
  

1.1. During the second semester of 2017-18, a pilot project was introduced at the University of Aveiro, that aims to generate a closer
accompaniment of 2nd and 3rd year doctoral students, complementing the work carried out by the PhD supervisors. This project
involves a monthly seminar (organized but without ECTS credits). In this seminar, “soft skill” dimensions related to the preparation of
a thesis are discussed, drawing from the experiences of students, and a systematic monitoring of students’ research work is also
done.

  
This experience has proven quite successful. As such, the improvement measure is the introduction of this seminar also for doctoral
students of the 2nd and 3rd years of the PhD in Political Science at UBI.

  
1.2. Greater attention to the specification of the timeline and scheduling of milestones in the doctoral thesis project, submitted at the
end of the first year. This milestone list should include the definition of delivery times of thesis chapters.

  
1.3. Monitoring over the 2nd and 3rd years, by both the supervisor and the PhD board, to ensure compliance with these milestones by
the doctoral students.

  
1.4. Strengthen the participation of doctoral students in curricular units and courses that are relevant for their background, as well as
the monitoring of this participation.

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

1.1. Prioridade alta: Introdução generalizada do seminário mensal de investigação no doutoramento.
 1.2. Prioridade alta: Definição dos milestones e das metas de avaliação anuais no projeto de tese.

 1.3. Prioridade média: Acompanhamento dos milestones ao longo do 2º e 3º anos.
 1.4. Prioridade média: Reforçar o encaminhamento dos doutorandos a unidades curriculares e formações relevantes para o seu

percurso, e a monitorização da participação nestas.
  

 

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

1.1. High priority: Extension of the monthly PhD research seminar to UBI
 1.2. High priority: Definition of milestones and annual targets in the thesis project

 1.3. Medium Priority: Monitoring of milestones during 2nd and 3rd years.
 1,4, Medium Priority: Strengthen the participation of doctoral students in curricular units and courses that are relevant for their

background, as well as the monitoring of this participation.
 

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

1.1. Implementação do seminário mensal.
 1.2. Definição dos milestones.

 1.3. Maior consistência no domínio de conhecimentos centrais e de metodologias relevantes para o percurso do doutorando.
 1.4. Taxa de conclusão de teses de doutoramento.

 
 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

1.1. Implementation of the monthly seminar.
 1.2. Definition of milestones.

 1.3. Greater consistency in the mastery of core elements in the field and of methodologies relevant to the doctoral student's
background and goals.

 1.4. Completion rate of doctoral theses.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
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Ponto 2 - Desafios burocráticos e administrativos na gestão do programa de um programa doutoral conjunto entre instituições de
ensino universitário com práticas e estruturas organizacionais distintas, num sistema universitário onde tais colaborações ainda são
inovadoras.

  
Ações de melhoria: 

  
2.1. Criar pontos de contacto formais entre as instituições de ensino superior envolvidas, que possa não apenas estabelecer a ponte
entre as instituições e alunos, mas também entre estes e eventuais entidades financiadoras (como a FCT, por exemplo).

 
 
8.2.1. Improvement measure 

Point 2 - Administrative and bureaucratic challenges in the management of a joint PhD between higher education institutions with
distinct organizational structures and practices, in a university system where such collaborations are still relatively pioneering.

  
Improvement actions: 

  
2.1. Create formal contact points between the higher education institutions involved, which can not only establish a bridge between
the institutions and students, but also between the latter and possible funding bodies (such as FCT, for example).

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

2.1. Prioridade média: Articulação de tarefas administrativas na UA e UBI.

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

2.1. medium priority: Articulation of administrative tasks at UA and UBI.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

- Definição de tarefas administrativas nas duas universidades de forma articulada.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

- Coordinated definition of administrative tasks at the two universities.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ponto 3 - Embora a taxa de desistência do programa doutoral seja semelhante a outros doutoramentos na área, esta atinge valores
elevados em termos absolutos.

  
Ações de melhoria: 

  
3.1. Consolidar os seminários mensais, que permitam a construção de trabalhos colaborativos e a continuidade do processo de
investigação.

  
3.2. Organizar workshops de apoio aos doutorandos na busca de potenciais formas de financiamento para a sua pesquisa (p.ex., via
projetos; unidades de investigação; entidades financiadoras).

  
3.3 Análise atenta da situação dos doutorandos na transição do 2º ano, avaliando em conjunto entre doutorandos, orientadores e
direção do curso a pertinência e utilidade de efetuar uma inscrição a tempo parcial, o que poderá ser mais consentâneo com a
disponibilidade de tempo de doutorandos com fortes exigências profissionais.

 
 
8.2.1. Improvement measure 

Point 3 - Although the attrition rate of the doctoral program is similar to other PhD in the area, it reaches high values in absolute terms.
  

Improvement actions: 
  

3.1. Consolidate the monthly seminars, which allow the construction of collaborative work and continuity of the research process.
  

3.2. Organize workshops to support doctoral students in the search for potential funding sources for their research (e.g. via projects,
research units, funding bodies).

  
3.3 Careful analysis of students’ situation in the transition to the 2nd year, assessing jointly with the students, supervisors and
program board about the relevance and utility of making a part-time enrolment, which may be more in line with the time availability of
some doctoral students with demanding professional requirements.

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

3.1. Prioridade alta: institucionalização do seminário mensal de investigação
 3.2. Prioridade média: Organização de dois workshops de apoio a doutorandos na pesquisa a financiamento por ano (na UA e na UBI).

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

3.1. High priority: institutionalization of monthly research seminar
 3.2. medium priority: Organization of two workshops to support doctoral students in research funding per year (in UA and UBI).
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8.1.3. Indicadores de implementação 

- Organização dos workshops de apoio a doutorandos
 - Redução da taxa de desistência do programa doutoral

 
 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

- Organization of workshops to support doctoral students
 - Reducing the dropout rate of the doctoral program

 
 

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
<sem resposta>

 
9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 

<no answer>

 

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

 <no answer>

 

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

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

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

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 <sem resposta>

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 <no answer>

 

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)

(0 Items)       
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<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 <no answer>

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 <sem resposta>

 
9.4.1.3. Duração:

 <sem resposta>

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 <sem resposta>

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 <sem resposta>

 
9.4.1.6. ECTS:

 <sem resposta>

 
9.4.1.7. Observações:

 <sem resposta>

 
9.4.1.7. Observations:

 <no answer>

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 <sem resposta>

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 <no answer>

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 <sem resposta>

 
9.4.5. Syllabus:

 <no answer>

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

 <sem resposta>

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 <no answer>

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 <sem resposta>

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 <no answer>

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
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<sem resposta>

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

 <no answer>

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 <sem resposta>

 

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 <sem resposta>

 


