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ACEF/2122/0521957 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1516/0521957

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2018-01-24

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._Sintese medidas melhoria PDGG.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 No ano letivo 2018/2019 entrou em vigor a reestruturação curricular aprovada pela A3ES no âmbito da última avaliação, tendo consistido nas seguintes

mudanças:
 - Aumento da duração do Programa Doutoral de 3 para 4 anos, com o correspondente aumento de créditos para 240 em substituição dos atuais 180, de forma

a permitir o alargamento do tempo para elaboração da Tese, que se revelara insuficiente face às limitações de disponibilidade dos estudantes, muitos dos
quais profissionais no activo a trabalhar com pessoas mais velhas, permitindo também acomodar as exigências do próprio programa, designadamente a
publicação de artigos em revistas internacionais indexadas.

 

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 In the academic year of 2018/2019 came into effect the curricular reform approved by A3ES according to the latest assessment, which consisted in the

following changes: 
- Increase of the duration of the Doctoral Program from 3 to 4 years, with the corresponding augmentation of credits to 240 in replacement of the current 180,
in order to allow time enlargement to thesis elaboration, which was proved insufficient due the limitations of student’s availability, many of them active
professionals working with older people, allowing also to accommodate the demands of the program, namely the publication of papers in indexed international
journals. 

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Reorganização da parte curricular do plano de estudos, através da supressão da extensa lista de unidades curriculares existentes e da criação de duas

unidades curriculares específicas e transversais no 1.º semestre e uma de preparação do projeto de tese no 2.º, procurando-se assim colmatar os problemas
que o elevado número de unidades curriculares opcionais havia criado, designadamente na inviabilidade do funcionamento de várias UCs face à baixa
procura sentida genericamente nos terceiros ciclos e a consequente frustração das expectativas dos estudantes. 

 Mais concretamente, as unidades curriculares optativas (15: 8 da especialidade de Gerontologia e 7 da especialidade de Geriatria) foram todas eliminadas,
implicando uma reestruturação da estrutura curricular a saber: o curso de doutoramento (não conferente de grau) passou de 60 para 30 créditos (1º semestre)
e inclui uma UC específica com 18 créditos e 1 UC transversal de 12 créditos e o segundo semestre passou a ser preenchido por 1 UC de projeto de tese e
planeamento e análise de dados com 30 créditos. Na sequência da aprovação neste segundo semestre, o estudante inicia o trabalho de projeto conducente à
tese de doutoramento que se estende por mais 6 semestres, pontuados por seminários de apresentação e discussão do trabalho desenvolvido. 

 

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 Reorganization of the curricular part of the study plan through the suppression of the long list of existent curricular units and the creation of two specific and

transversal curricular units in the 1st semester and one of thesis project preparation in the 2nd, seeking to rectify the problems that the huge number of
optional curricular units had created, namely in the functioning non-viable of several CU due to the low demand felt broadly in the third cycles and the
consequent frustration of student’s expectations. 
More specifically, the optional curricular units (15: 8 from Gerontology specialization and 7 from Geriatrics specialization) were all removed, implying a
restructuring of the curricular structure namely: PhD course (non-grant of degree) passed from 60 to 30 credits (1st semester) and includes a specific CU with
18 credits and 1 transversal CU of 12 credits and the second semester was filled with 1 CU of thesis project and planning and data analysis with 30 credits.
Following the approval in this second semester the student starts the project work leading the PhD thesis that will be then extended for more 6 semesters,
punctuated by seminars of presentation and discussion of the developed work.

 

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.
 N/A

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

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

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

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

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 No caso da UP, criação do Gabinete de Apoio ao Estudante do ICBAS, que visa promover a saúde e o bem-estar, assegurando contextos facilitadores da

aprendizagem, do sucesso académico e do desenvolvimento de competências pessoais, sociais e profissionais; a implementação de um Programa de
Internacionalização, com o objetivo de criar ferramentas que impulsionem o ICBAS a nível mundial e fomente a captação de estudantes internacionais; e a
iniciativa “OneHealth”, que se verte no novo lema do ICBAS “Uma Escola, uma saúde”, e que tem como missão formar estudantes com uma perspectiva
holística entre os setores humano, animal e ambiental, e promover uma investigação interdisciplinar e sinérgica, a fim de melhorar a saúde pública de todos.
Em relação à UA, a Equipa de Apoio à Inovação à Curricular e Pedagógica envidou esforços redobrados de apoio científico-pedagógico aos docentes
relacionados com a educação à distância em contexto Covid-19.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 In the case of UP, the creation of ICBAS student support office, which aims to promote health and well-being, providing learning facilitators environments,

academic success and development of personal, social and professional skills; implementation of an Internationalization Program intended to create tools that
boost ICBAS worldwide and foster the attraction of international students; the initiative “OneHealth” which scatter into ICBAS new motto “One School, one
Health” and has as mission to train students with an holistic perspective between human, animal and environmental sectors, and to promote an
interdisciplinary and synergic research in order to improve the public health of all. Concerning UA, the Support Team of Curricular and Pedagogical Inovation
made significant efforts of scientific-pedagogical support to lecturers related with remote teaching in Covid-19 context.

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

 Não

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

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

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

 Universidade Do Porto

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.
 Universidade De Aveiro

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
 Instituto De Ciências Biomédicas De Abel Salazar

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
 Faculdade De Ciências Da Nutrição E Alimentação

 Faculdade De Desporto (UP)
 Faculdade De Letras (UP)

 Faculdade De Medicina (UP)
 Universidade De Aveiro

1.3. Ciclo de estudos.
 Gerontologia e Geriatria

1.3. Study programme.
 Gerontology and Geriatrics

1.4. Grau.
 Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
 1.5._Plano_estudod_GG_2018.pdf

 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
 Gerontologia e Geriatria

1.6. Main scientific area of the study programme.
 Gerontology and Geriatrics

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
 729

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:
310

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
 <sem resposta>
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1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
240

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):
6 Semestres

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):
6 Semesters

1.10. Número máximo de admissões.
20

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.
Podem candidatar-se os detentores de grau de mestre e licenciados, ou equivalente legal, com formação base em Gerontologia, Ciências da Saúde, Ciências
Sociais e outras áreas afins.
A Comissão Científica (CC) do ciclo de estudos (CE) pode admitir candidatos que não satisfaçam as condições referidas no número anterior mas cujo
curriculum demonstre adequada preparação para a frequência do CE, como previsto no art. 30º do DL 74/2006, de 24 de março, e suas sucessivas redações.

1.11. Specific entry requirements.
Can apply for holders of master's degree and graduates or equivalent based training in Gerontology, Health Sciences, Social Sciences and other related fields.
The Scientific Committee of the course can admit candidates who do not meet the conditions referred to above but whose curriculum shows adequate
preparation for Course frequency as provided for in art. 30 of DL 74/2006 of 24 March, and in its sucessive wordings.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não aplicável.

1.12.1. If other, specify:
Not applicable

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
A componente curricular da CE funciona em qualquer das duas Universidades (U.Aveiro e U.Porto - nas suas Unidades Orgânicas participantes, sendo o
ICBAS a sede administrativa na U.Porto), ou em ambas, de acordo com proposta prévia da CC aos órgãos competentes, sendo que é estabelecida uma sede
administrativa para cada edição do ciclo de estudos.
Funciona ainda nos centros de investigação associados ao Programa, bem como em quaisquer outros locais que se revelem necessários à formação.

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

1.15. Observações.
O Programa Doutoral em Gerontologia e Geriatria é a resposta à necessidade sentida de formação avançada na área da gerontologia e geriatria e tem como
objectivo a formação especializada de profissionais nestas áreas para intervenção directa, definição de políticas, planificação de serviços e investigação com
populações idosas, com recurso a especialistas nacionais e estrangeiros.

Nota sobre o preenchimento dos campos: 
- equipa docente: a informação nos diferentes campos relativa ao corpo docente (composição, distribuição de serviço docente, internacionalização, etc.) é a
relativa ao ano letivo 2021/2022;
- estudantes: a informação nos diferentes campos relativa a estudantes (caracterização, internacionalização, etc.) é a relativa ao ano letivo 2020/2021, não se
prevendo alterações significativas para o ano letivo 2021/2022;
- 5.2.: os indicadores são relativos aos anos 2018/2019, 2019/2020 e 2020/21, e abarcam as diferentes fases de candidatura;
- 6.1.1. os indicadores são relativos aos anos 2017/2018, 2018/2019 e 2019/20;

1.15. Observations.
The Doctoral Program in Gerontology and Geriatrics is the answer to the need of advanced training in gerontology and geriatrics fields and has as goal the
specialized training of professionals in these fields, to direct involvement, politics definition, services planning and research with elderly populations, with
resource to national and foreign experts. 

Note about the filing of the fields:
- teaching team: the information in the different fields concerning teaching staff (structure, teaching staff service distribution, internationalization, etc.) is
relative to the academic year 2021/2022;
- students: the information in the different fields concerning students (characterization, internationalization, etc.) is relative to the academic year 2020/2021, not
expecting significant changes to the academic year 2021/2022;
- 5.2.: indicators are relative to years 2018/2019, 2019/2020 and 2020/21, and cover the different application stages;
- 6.1.1.: indicators are relative to years 2017/2018, 2018/2019 and 2019/20. 

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):
Gerontologia Gerontology
Geriatria Geriatrics
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2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - Gerontologia

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

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

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

Gerontologia / Gerontology GR 180 0
Gerontologia/Geriatria/Sociologia/Desporto/Nutrição/Biologia/Enfermagem |
Gerontology/ Geriatrics/Sociology/Sports/Nutrition/Biology/Nursing

GR/GERI/SOC/DESP/
NUT/BIOL/ENF 18 0

Gerontologia/Geriatria | Gerontology/ Geriatrics GR/GERI 12 0
Gerontologia/Geriatria/Estatística | Gerontology/Geriatrics/Statistics GR/GERI/ESTT 30
(4 Items)  240 0  

2.2. Estrutura Curricular - Geriatria

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

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

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

Geriatria / Geriatrics GERI 180 0
Gerontologia/Geriatria/Sociologia/Desporto/Nutrição/Biologia/Enfermagem |
Gerontology/ Geriatrics/Sociology/Sports/Nutrition/Biology/Nursing

GR/GERI/SOC/DESP/
NUT/BIOL/ENF 18 0

Gerontologia/Geriatria | Gerontology/Geriatrics GR/GERI 12 0
Gerontologia/Geriatria/Estatística | Gerontology/Geriatrics/Statistics GR/GERI/ESTT 30 0
(4 Items)  240 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.

 A UC Tópicos Avançados de Gerontologia e Geriatria assenta em metodologias participativas, estimulando a capacidade crítica e o pensamento holístico
baseado na evidência com recurso à discussão de temas emergentes na área do envelhecimento. Os estudantes contactam com boas práticas através da
interação com especialistas convidados e líderes de projetos de investigação/intervenção nacionais e internacionais. 

 Em Ciência e Translação do Conhecimento é desenvolvido um trabalho prático, estimulando a capacidade de comunicar de forma eficaz dentro e fora da
comunidade científica e treinando a resolução de problemas.

 A UC Projeto de Tese e Planeamento e Análise de Dados é TP e OT, e inclui a discussão de metodologias e procedimentos adequados às perguntas de
investigação dos estudantes.

 A Tese permite ao estudante, sob orientação tutorial regular, desenvolver as competências necessárias para a elaboração do seu plano de investigação e
realização do trabalho conducente à tese.

 

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 CU Advanced Topics of Gerontology and Geriatrics settles in participatory methodologies, encouraging critical ability and holistic thinking based in
evidence with resource to debate rising themes in ageing area. Students contact with good practices through the interaction with invited specialists and
national and international project leaders of research/intervention. 

 In Science and Knowledge Translation is developed a practical work, encouraging the ability of communicate effectively in and out the scientific community
and training problem-solving. 
CU Thesis Project and Planning and Data Analysis is TP and OT, and includes discussion of methodologies and procedures suitable to student’s research
questions. 

 The thesis allows the student, under regular tutorial guidance, to develop the necessary skills to elaborate their research plan and perform the work conducive
to thesis. 

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 A verificação é feita com base na informação transmitida pelos estudantes, através dos seus representantes que integram a Comissão de Acompanhamento.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 Validation is based on the information given by the students through their representatives that integrate the Monitoring Commission.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
 A avaliação de Tópicos Avançados de Gerontologia e Geriatria inclui a análise de documentos científicos com apresentação em aula e 1 relatório escrito que

integra de modo crítico temas e perspectivas abordadas nas aulas. 
 A UC Ciência e Translação do Conhecimento inclui 1 trabalho prático apresentado e discutido em aula e é uma oportunidade de desenvolvimento de

competências de comunicação em ciência e de desenvolvimento de espírito crítico, mas também de avaliação. 
Em Projeto de Tese e Planeamento e Análise de Dados os estudantes desenvolvem 1 projeto de tese na área da Gerontologia ou Geriatria, utilizando os
conhecimentos adquiridos nos vários seminários da UC, discutindo-o com pares e professores até à aprovação da versão final (avaliação da UC).

 A apresentação e discussão anual de relatórios do desenvolvimento da Tese pretende monitorizar o progresso dos estudantes e estimular a produção
autónoma de trabalho científico, através de uma análise rigorosa e crítica contínuas.

 

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
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Evaluation of Advanced Topics of Gerontology and Geriatrics includes the analysis of scientific documents with presentation in the classroom and 1 written
work that integrates in a critical way themes and prespectives approached in class. 
The CU of Science and Knowledge Translation includes 1 practical work presented and discussed in class and it is an opportunity of development the
communication skills in sciences and development of critical thinking, but also of assessment. 
In Thesis Project and Planning and Data Analysis students carry out 1 thesis project in gerontology and geriatrics field, using the acquired knowledge in
several CU seminars, debating it with peers and lecturers until the approval of the final version (CU assessment). 
Presentation and annual discussion of thesis development reports intends to monitor the progress of students and encourage the autonomous production of
scientific work, through a continuous critic and thorough analysis. 

2.4. Observações

2.4 Observações.
 O PDGG tem a duração de 8 semestres e compreende uma parte curricular, com 30 créditos ECTS (correspondentes ao “Curso de Doutoramento” -não

conferente de grau- em Gerontologia e Geriatria), um projeto de tese e planeamento e análise de dados, igualmente com 30 créditos ECTS, e um projeto de
investigação conducente à elaboração e defesa da Tese, com 180 créditos ECTS, tendo o grau de Doutor duas especialidades (em Gerontologia e em
Geriatria). Para o efeito da especialidade contabilizamos a UC obrigatória de Tópicos Contemporâneos Sobre o Envelhecimento (18 créditos) que integra
seminários de temáticas diversas de interesse comum, quer na área Científica da Gerontologia quer da Geriatria.

 As edições do PDGG podem ocorrer de forma alternada ou em simultâneo nas duas Universidades, sendo a sede administrativa definida em função da
Universidade que abre a edição. O grau de Doutor em Gerontologia e Geriatria é atribuído em conjunto pela U.Porto e pela U.Aveiro, ao abrigo da alínea a) do
artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto.

 

2.4 Observations.
 PDGG has a duration of 8 semesters and includes a curricular part, with 30 credits ECTS (corresponding to the “PhD Course” - non-grant of degree - in

Gerontology and Geriatrics), one project of thesis and planning and data analysis, equally with 30 ECTS, and a research project conducive to thesis
elaboration and defense, with 180 credits ECTS, having the Doctoral degree two specializations (in Gerontology and in Geriatrics). For specialization purpose
counts the mandatory CU of Contemporary Topics on Ageing (18 credits) that integrate seminars of several themes of common interest, on both scientific
areas of Gerontology and Geriatrics. 

 PDGG editions can occur in alternated way or in parallel in both Universities, being the administrative head office defined according to the University that
opens the edition. Doctoral degree in Gerontology and Geriatrics is assigned jointly by U.Porto and U.Aveiro, under paragraph a) in article 42th of Decree-Law
no. 74/2006, of March, as amended by Decree-Law no. 65/2018, of 16th August. 

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.
 Codireção:

 Maria Constança Leite de Freitas Paúl, Professora Catedrática do ICBAS, a 100%;
 Óscar Manuel Soares Ribeiro, Professor Auxiliar da UA, a 100%.

 
Comissão Científica:

 Maria Constança Leite de Freitas Paúl, que preside;
 José Ignacio Guinaldo Martin, Professor Auxiliar da UA, a 100%;

 Maria Joana Mesquita Cruz Barbosa de Carvalho, Professora Associada da FADEUP, a 100%;
 Óscar Manuel Soares Ribeiro.

 
Comissão de Acompanhamento:

 Maria Constança Leite de Freitas Paúl, que preside;
 Liliana Xavier Marques de Sousa, Professora Associada com Agregação da UA, a 100%;

 Maria Miguel Barbosa da Costa, estudante do PDGG;
 Patrícia Maria Rodrigues Pereira Pires, estudante do PDGG.

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

Alexandra Cristina Ramos da Silva Lopes Gunes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Social Policy (Política Social) 100 Ficha submetida

Alfonso José Cruz Jentoff Professor Associado ou
equivalente Doutor Medicina 0 Ficha submetida

Álvaro Filipe Ribeiro dos Santos Oliveira Mendes Investigador Doutor Ciências e Tecnologias da Saúde 0 Ficha submetida

Amable Manuel Cima Muñoz Professor Associado ou
equivalente Doutor Psychology (Neuropsychology) 0 Ficha submetida

Ana Isabel Barreto Furtado Franco de
Albuquerque Veloso

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências e Tecnologias da

Comunicação 100 Ficha submetida

Anabela Gonçalves da Silva Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências da Saúde - Fisioterapia 100 Ficha submetida

António Jorge dos Santos Pereira de Sequeiros Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Ciências Biomédicas –

especialidade Genética 0 Ficha submetida

António Pedro Pinto Cantista Professor Auxiliar convidado
ou equivalente Doutor Medicina 30 Ficha submetida

Cláudia Isabel Pontes Neves Afonso Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências do Consumo Alimentar

e Nutrição 100 Ficha submetida

Daniela Maria Pias de Figueiredo Professor Coordenador ou
equivalente Doutor Ciências da Saúde 100 Ficha submetida

Eduardo Jorge Gomes da Costa Duque Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Sociologia 0 Ficha submetida

Elísio Manuel de Sousa Costa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Bioquímica 100 Ficha submetida

Francisco Luís Maia Mamede Pimentel Professor Associado ou
equivalente Doutor Medicina 0 Ficha submetida

Henrique Manuel Nunes de Almeida Professor Associado ou
equivalente Doutor Medicina – Ciências

Morfológicas. Biologia celular 100 Ficha submetida

Isabel Maria Alves e Menezes Figueiredo Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

João Carlos de Freitas Arriscado Nunes Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Sociologia 0 Ficha submetida

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/577755b3-d9a1-32ef-b688-61827ccfdb13
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/65276f91-fa10-3f8a-92de-61827ce31d98
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/12a14044-3fcc-522b-fd3c-61827cbeeb4a
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/7b2bb161-e2ad-7470-d9ca-61827cb66055
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/d362a47b-904f-7c38-99ae-61827ceafc0f
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/c6f44d19-afcd-f83b-fc8f-61827c5984c5
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/3287c866-bef7-739f-2e5c-61827ced9460
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/902ac6f6-9991-278c-57a9-61827c209c20
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/f1b677ea-332a-da9e-73e0-61827cc9b5d5
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/45cf456d-488b-e49a-a668-61827cb86f87
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/a9a688f1-13a6-aaa7-f981-61827c830776
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/2102e995-020c-d8a3-006c-61827cd55902
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/84485660-c092-ae92-e9a6-61827c394ffc
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/ddd45a4f-4305-0f36-d989-61827c9e01d2
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/4f6fe94e-d716-6690-6066-61827c87903b
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/abb89b94-9301-b7fe-ef71-61827cfc0327
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João Paulo de Almeida Tavares Professor Adjunto ou
equivalente

Doutor Gerontologia e Geriatria 100 Ficha submetida

José Ignácio Guinaldo Martin Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biomédicas 100 Ficha submetida

José Javier Yanguas Lezaun Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicología Biológica y de la Salud 0 Ficha submetida

José Joaquim Marques Alvarelhão Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências e Tecnologias da Saúde

– Decisão clínica 100 Ficha submetida

Laetitia da Costa Teixeira Professor Auxiliar convidado
ou equivalente Doutor Matemática 60 Ficha submetida

Lia João de Pinho Araújo Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências Biomédicas 0 Ficha submetida

Lia Paula Nogueira Sousa Fernandes Professor Associado ou
equivalente Doutor Medicina 100 Ficha submetida

Liliana Graciete Fonseca Rodrigues Investigador Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Liliana Xavier Marques de Sousa Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Luís Miguel Teixeira de Jesus Professor Coordenador ou
equivalente Doutor Eletrónica 100 Ficha submetida

Manuel Teixeira Marques Veríssimo Professor Associado ou
equivalente Doutor Medicina 0 Ficha submetida

Margarida de Melo Cerqueira Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências da Saúde 100 Ficha submetida

Maria Constança Leite de Freitas Paúl Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Ciências Biomédicas,

especialidade Psicologia 100 Ficha submetida

Maria Cristina do Nascimento Rodrigues Madeira
Almeida de Sousa Gomes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Sociologia - Especialidade

Demografia 100 Ficha submetida

Maria da Assunção Coelho de Matos Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências e Tecnologias da Saúde 100 Ficha submetida

Maria Isabel Correia Dias Professor Associado ou
equivalente Doutor Sociologia 100 Ficha submetida

Maria Joana Mesquita Cruz Barbosa de Carvalho Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha submetida

Oscar Manuel Soares Ribeiro Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biomédicas 100 Ficha submetida

Paula Cristina Paulo Videira da Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biomédicas 100 Ficha submetida

Pedro Manuel Carvalho Machado dos Santos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biomédicas 0 Ficha submetida

Pedro Manuel Von Hafe da Cunha Pérez Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Medicina 100 Ficha submetida

Pedro Nuno Ferreira Pinto de Oliveira Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Roberto Alves Banaco Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Ciências - Psicologia

Experimental 0 Ficha submetida

Rosa Marina Lopes Brás Martins Afonso Professor Associado ou
equivalente Doutor Psicologia 0 Ficha submetida

Sandra Conceição Ribeiro de Carvalho Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia Clínica e

Psicofisiologia 100 Ficha submetida

Ana Sofia Brito de Passos Rodrigues Professor Auxiliar convidado
ou equivalente Doutor Psicologia 0 Ficha submetida

Vera Mafalda Gomes Duarte Professor Coordenador ou
equivalente Doutor Gerontologia e Geriatria 0 Ficha submetida

Vera Mónica Almeida Afreixo Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electotécnica 100 Ficha submetida

     2790  

<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.
 44

3.4.1.2. Número total de ETI.
 27.9

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time
link to the institution: 26 93.189964157706

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching
staff

Nº de docentes (ETI) / Staff number in
FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD
(FTE): 27.9 100

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/171b1c92-80da-5dd4-049f-61827c3b8ad6
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/8cb0f14d-2340-baf5-462d-61827c8d927c
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/1bcdc1cf-c7e0-9ddf-3157-61827c62092d
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/7d151220-6615-2632-dde6-61827c9b6eac
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/e83807d0-ee99-692b-37ec-61827cd44926
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/90981ce8-4ded-87d9-ec11-61827c386d1f
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/364f297b-f376-acaa-e0aa-61827c11f864
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/f0bccd9e-fad3-ad99-a0f5-61827cd22923
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/6d39119f-4d6a-16d4-1cac-61827c1f39d0
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/ab2cbc4a-5882-f8d5-9768-61827cadf1e7
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/39d4afe3-88a7-41ba-3269-61827cf11265
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/e460d3a3-1040-4aad-de4a-61827c2e0421
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/86df33c0-8787-cf8c-3fbf-61827c93dceb
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/e9fd0d7b-07bc-0de0-06cc-61827cad77a6
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/4b540fe0-91aa-c3f0-71db-61827c221414
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/2f6db667-378a-f538-9787-61827cd7d236
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/3846411a-6d9a-73e7-21af-61827ca0f675
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/96afe596-5bc6-146b-eed3-61827c215317
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/196c7c5d-d5a7-a67d-f8d5-61827c956777
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/bd7bd1fe-b98b-42e0-c11b-61827cef351e
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/5494739e-04bb-e84a-8c16-61827c828f9d
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/2e3070e9-85ca-cbfe-b073-61827c833af5
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/e0e6295e-f94c-007f-ff42-61827c885dbc
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/annexId/b4028e4c-83f3-cd66-6a20-61827c960909
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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 27.9 100 27.9

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

0 0 27.9

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 de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Career
teaching staff of the study programme with a link to the institution for over 3 years 24 86.021505376344 27.9

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 27.9

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

O ICBAS-UP conta com um total de 6 trabalhadores não docentes e não investigadores, 100% em regime de tempo integral, que prestam apoio ao ciclo de
estudos, no âmbito dos Serviços Académicos de Pós-Graduação e Unidade de Apoio à Gestão. 
No contexto específico do Departamento de Educação e Psicologia da U. Aveiro, há 1 trabalhadora, em regime de tempo integral, que presta apoio aos cursos
de doutoramento, assim como ao corpo docente, estabelecendo ainda as ligações com os Serviços Centrais académicos e administrativos da UA.
Tanto o ICBAS.UP como a U.Aveiro contam ainda com a colaboração de pessoal não-docente afeto a várias valências (académica, social, de investigação,
comunicação, recursos humanos e financeira) de apoio aos ciclos de estudos. 

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
ICBAS-UP counts with a total of 6 non-teaching and non-researchers’ workers, 100% in full time, that provide support to the cycle of studies in Academic
Services of Post-Graduation and Management Support Unit. 
In the specific context of the Department of Education and Psychology of U. Aveiro, there is a worker, in full time, that provides support to PhD courses, as
well as to teaching staff, establishing also the connections with the academic and administrative Central Services of UA.
Both ICBAS.UP and U.Aveiro count also with the cooperation of non-teaching staff linked to several valences (academic, social, of research, communication,
human resources and financial) of support to the cycle of studies. 

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Relativamente aos trabalhadores não docentes do ICBAS que apoiam o ciclo de estudos, as habilitações académicas correspondem a 1 elemento c/ 12.º ano;
2 c/ Licenciatura; e 3 c/ Mestrado. Os referidos não docentes encontram-se distribuídos pelas seguintes categorias: 1 Coord. Técnico; 2 Téc. Superiores; 3
Dirigentes Intermédios. 
Por sua vez, a trabalhadora não docente do Departamento de Educação e Psicologia da U. Aveiro que dá apoio ao ciclo de estudos, detém a habilitação
académica Doutoramento e a categoria profissional de Técnica Superior.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Concerning the non-teaching workers of ICBAS that support the cycle of studies, their academic qualifications correspond to 1 member with secondary
education; 2 with Bachelor; and 3 with Master. The mentioned non-teaching can be found distributed by the following categories: 1 Technical Coordinator; 2
Senior Technicians; 3 Middle Managers. 
On the other hand, the non-teaching worker of the Department of Education and Psychology of U. Aveiro that provide support to the cycle of studies, has a
PhD and the category of Senior Technician. 

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. 
41

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 22
Feminino / Female 78

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 12
Doutoramento 29
 41
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5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before the last year Último ano/ Last year Ano corrente / Current year
N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 20
N.º de candidatos / No. of candidates 12 15 14
N.º de colocados / No. of accepted candidates 11 13 12
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 10 13 9
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 0 0 0
Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A diversidade das formações anteriores dos estudantes do ciclo de estudos permite-nos aferir a adequabilidade e a atratividade da formação de nível de 2.º
ciclo do programa doutoral a um grande leque de áreas de formação de base. A título de exemplo, identificam-se as seguintes licenciaturas/ bacharelatos/
mestrados integrados/especializações com os quais os estudantes se candidataram nos últimos três anos letivos: Gerontologia; Educação; Psicologia;
Gestão de Unidades de Saúde; Gestão das Organizações; Cuidados Paliativos; Terapia Ocupacional; Terapia da Fala / Fonoaudiologia; Serviço Social; e
Medicina. É igualmente de referir, o crescente número de candidatos internacionais, sendo que no ano letivo 2020-2021 integraram o ciclo de estudos 2
estudantes provenientes de Itália e 1 estudante do Brasil.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The diversity of previous training of the cycle of studies’ students allow us to assess the adequacy and attractiveness of training of 2nd cycle of the doctoral
program to a wide range of areas of basic training. For instance, are identified the following bachelors/ integrated masters/ specializations with which students
have applied in the last three academic years: Gerontology; Education; Psychology; Health Services Management; Organizational Management; Palliative
Care; Occupational Therapy; Speech Therapy/ Phonoaudiology; Social Service; and Medicine. It is also to be noted, the increasing number of international
applicants, being that in the academic year 2020-2021 integrated the cycle of studies 2 students coming from Italy and 1 student from Brazil.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the last
year

Penúltimo ano / One before the last
year

Último ano / Last
year

N.º graduados / No. of graduates 1 3 5
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 1 0 2
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 2 1
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2
years 0 1 2

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

LIFE4D: Programa de atividade física no domicílio de pessoas com demência | 2021 | Aprovado
 

Grupos de ajuda mútua em cuidadores informais de pessoas com demência | 2021 | Aprovado
 

Impacto da suplementação oral líquida de curta duração com elevada densidade energética e proteica e de um programa de psicomotricidade no estado
nutricional de pessoas idosas com demência tipo Alzheimer de estádio moderado | 2021 |Aprovado

 
Impacto de um programa de apoio educativo a cuidadores formais de pessoas idosas com demência, em contexto institucional | 2020 | Aprovado

 
Aspetos clínicos e psicológicos do idoso diabético na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) e em ambulatório: cognição,
funcionalidade, ansiedade e depressão | 2020 | Aprovado

 
Stressadamente: programa de promoção de saúde mental para prestadores de cuidados formais | 2020 | Aprovado

 
Cuidados em serviços de apoio docmiciliário | 2020 | Aprovado

 
Cuidados filiais: o papel da vinculação e da representação dos cuidados na ansiedade filial e na maturidade filial | 2019 | Aprovado

 
Problemáticas de saúde no doente em diálise: fragilidade, depressão e adesão | 2019 | Aprovado

 
Insegurança alimentar e risco nutricional na pessoa idosa em centro de dia | 2019 | Aprovado

 
Violência contra pessoas idosas: perspectiva multidimensional | 2018 | Aprovado

 

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

LIFE4D: Lifestyle Integrated Functional Exercise for People with Dementia | 2021 | Approved 
 

Mutual help groups in informal caregivers for people with dementia | 2021 | Approved 
 

Impact of a short-term high protein energy-dense liquid oral nutritional supplementation and of a psychomotricity program on the nutritional status of elderly
people with moderate dementia Alzheimer's disease type | 2021 | Approved 
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Impact of an educational support program on formal caregivers of elderly people with dementia in institutional context | 2020 | Approved 

Clinical and mental aspects of the diabetic old person in the Integrated Continued Care National Network (RNCCI) and in ambulatory: cognition, functionality,
anxiety and depression | 2020 | Approved 

StressadaMente: program of mental health promotion to direct care workers | 2020 | Approved 

Care in home support services | 2020 | Approved 

Filial caregiving: the role of attachment and care representation in filial anxiety and filial maturity | 2019 | Approved 

Health issues in a dialysis patient: frailty, depression, adherence | 2019 | Approved 

Food insecurity and nutritional risk in elderly person on day care centre | 2019 | Approved 

Violence against older adults: multidimensional perspective | 2018 | Approved 

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
O sucesso escolar nas diferentes áreas científicas não é passível de diferenciar, dada a atual estrutura curricular do programa que agrega as várias
perspetivas sobre o envelhecimento (ex.: biológica, psicológica, social) dentro das mesmas UCs e com avaliação conjunta. O que constatamos empiricamente
é que a diferenciação se relaciona com o background dos estudantes oriundos de 1º e 2º ciclos de diferentes áreas científicas que os coloca posteriormente
em vantagem ou desvantagem em áreas divergentes da sua formação (exemplo: estudantes oriundos da área de ciências sociais e humanas com mais
dificuldades em tópicos da biologia e da estatística e vice-versa). A composição dos estudantes tem variado bastante entre edições do PDGG havendo anos
em qua a maioria são profissionais de saúde e anos em que a maioria são profissionais da área social. Os estudantes estrangeiros com formações também
diversificadas fazem igualmente variar o sucesso em algumas áreas científicas. De um modo geral, dir-se-ia que aparentemente a questão tem menos a ver
com as áreas científicas em si, mas com a formação anterior (área e qualidade) dos estudantes.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
The academic success in the different scientific fields is not susceptible of distinguish given the current curricular structure of the program which gather
several perspectives about ageing (eg. biological, psychological, social) within the same CU and with jointly assessment. What we observe empirically is that
the distinction is related with the background of students coming from 1st and 2nd cycles of different scientific areas which place them later in advantage or
disadvantage in divergent areas from their training (example: students coming from social and human sciences field with more difficulties in biology and
statistics topics and vice-versa). The composition of students has varied plenty among PDGG editions having years where the majority are health
professionals and years where the majority are social field professionals. Foreign students with training also diversified make vary the success in some
scientific areas. In general, it could be said that the question has less to do with the scientific areas, but with the previous training (quality area) of students.

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). 

Na sua maioria, os estudantes no momento da candidatura ao programa doutoral já se encontram inseridos no mercado de trabalho, continuando a exercer a
sua função durante a frequência do ciclo de estudos, sendo este um factor da realização da formação em tempo parcial. Somente nas últimas edições há
estudantes a tempo inteiro, encontrando-se a terminar a realização de tese.

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). 

Most of the students, at the time of their application to the doctoral program are already integrated in the job market, continuing to practice their job during the
frequency of the cycle of studies, being this a factor to take the training in part time. Only in the last editions there are students at full time, that can be found
finishing the thesis.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A empregabilidade dos doutorados em Gerontologia e Geriatria, como já referido, é impossível de aferir quando a maioria dos estudantes tem vínculo
profissional e completa o programa como trabalhador-estudante. Sabemos, contudo, que o mercado continua com carências enormes na área (ex.: um
concurso para professor adjunto para um instituto superior público, amplamente divulgado nomeadamente junto dos nossos doutorados, em que se pedia um
doutorado em Gerontologia e ao qual não se apresentou nenhum candidato).

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The employability of doctorates in Gerontology and Geriatrics, as mentioned, is impossible to assess when the majority of students have professional
attachment and completes the program as working student. We know, however, that the market continues with serious needs in this field (e.g. a tender to
assistant professor to a public higher institute, widely published namely among our PhD, where was demanded a PhD in Gerontology and to which didn’t
apply any candidate).

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

Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde
(CINTESIS) Muito Bom UP 15 N/A

Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) Excelente UP 2 N/A
Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) Excelente UM 1 N/A
Centro de Estudos e Investigação em Saúde da Universidade
de Coimbra (CEISUC) N/A UC 1 N/A

Centro de Estudos Ingleses, de Tradução e Anglo-
Portugueses (CETAPS) Excelente UNL 1 N/A

Centro de Estudos Sociais (CES) Excelente UC 1 N/A
Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e
Aplicações (CIDMA) Bom UA 1 N/A

Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE -
U.Porto) Excelente UP 1 N/A

Centro de Investigação em Actividade Física, Saúde e Lazer
(CIAFEL) Muito Bom UP 1 N/A

Centro de Investigação em Média Digitais e Interação
(DigiMedia) Muito Bom UA 1 N/A

Centro de Investigação em Psicologia (CIPsi) Excelente UM 1 N/A
Centro de Psicologia da Universidade do Porto (CPUP) Muito Bom UP 1 N/A
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Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro
(IEETA)

Muito Bom UA 1 N/A

Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra
(iCBR) N/A UC 1 N/A

Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto
(ISPUP/UP) Excelente UP 1 N/A

Instituto de Sociologia da Universidade do Porto (IS-UP) Muito Bom UP 1 N/A
Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) N/A N/A 1 N/A
Laboratório para a Investigação Integrativa e translacional em
Saúde Populacional (ITR) Laboratório Associado UP 1 N/A

REQUIMTE - Rede de Química e Tecnologia - Associação Excelente UP 1 N/A
Unidade de Investigação em Governança, Competitividade e
Políticas Públicas (GOVCOPP) Muito Bom UA 1 N/A

Grupo de Estudos de Modelos Experimentais de
Psicopatologia (Brasil) N/A N/A 1 N/A

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34
 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. 

Integrado na UNIFAI foi criado 1) o Centro de Atendimento 50+ (CA50+), serviço especializado na área do envelhecimento, que se traduz numa resposta às
necessidades da comunidade, decorrentes de problemas cognitivocomportamentais, de saúde e bem-estar das pessoas e que simultaneamente dá apoio à
formação e projetos dos estudantes de doutoramento; e 2) O Centro de Atendimento e Serviços CAS050+ Associação que promove iniciativas e atividades
com vista à deteção precoce de alterações biopsicossociais associadas ao processo de envelhecimento e minimização do seu impacto na qualidade de vida
da pessoa adulta e idosa. Realiza ações de formação, informação e promoção da saúde e bem-estar sobre estilos de vida saudáveis e envelhecimento ativo,
dirigido a indivíduos mais velhos, cuidadores informais, e profissionais. De entre as várias atividades, destacam-se: o rastreio de saúde física e mental a
utentes de IPSS e a formação de profissionais. Estas atividades têm contribuído decisivamente para a melhoria no planeamento de serviços destinados à
população idosa por parte dos municípios com quem temos colaborado na realização e avaliação de Planos Gerontológicos (ex.: Sta. Maria da Feira,
Guimarães, Valongo). A formação e o apoio científico a projetos têm contribuído para a qualidade dos serviços prestados pelas IPSS. A nível individual
destacamos a melhoria do bem-estar de utentes em consulta e a concretização de projetos de doutoramento disseminados em publicações científicas. O
PDGG, sendo pioneiro na área da Gerontologia e Geriatria em Portugal, tem vindo a ser decisivo para o desenvolvimento desta área científica no país e
internacionalmente. Atualmente o PDGG está associado ao Centro de Investigação CINTESIS que no rearranjo do panorama científico nacional a nível da FCT
passou a a integrar a UNIFAI que deu origem a uma linha de investigação AgingC. No âmbito do financiamento do CINTESIS houve a atribuição no ano letivo
de 2020/21 de 5 bolsas de doutoramento para o PDGG.

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. 

Integrated in UNIFAI was created 1) the Call Center 50+ (CA50+), service specialized in ageing area, which is the answer to the community needs, arising from
cognitive-behavioural problems, people’s health and well-being and that simultaneously support training and projects of PhD students; and 2) the Service
Center CAS050+ Association that promotes initiatives and activities in order to the early detention of bio psychosocial changes connected to the ageing
process and minimize its impact in the quality of life of the adult and elderly person. Performs actions of training, information and promotion of health and
well-being about healthy lifestyles and active ageing, addressed to older individuals, informal caregivers, and professionals. Among several activities stands
out: the screening of physical and mental health to IPSS users and professionals training. These activities have contributed significantly to improve the
services planning intended to the elderly population on the part of the municipalities with whom we have collaborate in the execution and assessment of
Gerontological Plans (e.g.: Sta. Maria da Feira, Guimarães, Valongo). Training and scientific support to projects have contributed to the quality of the services
performed by the IPSS. At individual level we highlight the well-being improvement of users in consultation and implementation of PhD projects scattered in
scientific publications. PDGG, being pioneer in Gerontology and Geriatrics in Portugal, has been crucial to the development of this scientific field in the
country and internationally. Currently, PDGG is associated to the Center of Research CINTESIS that in the rearrangement of the national scientific scene at
FCT level become to integrate UNIFAI that originated a research line AgingC. In CINTESIS financing framework there were the attribution, in academic year
2020/2021, of 5 PhD scholarships to the PDGG.

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. 

O CINTESIS (AgeingC) e o CA 50+, através dos seus membros e em colaboração com estudantes do PDGG, participa em várias atividades e projetos
direcionados para a comunidade, nomeadamente: Cuidar de Quem Cuida (subsidiado pela FCG) destinado a cuidadores informais de pessoas mais velhas
dependentes. Atualmente decorrem vários projetos europeus que permitem o contacto dos estudantes com o panorama de investigação internacional.
Exemplos disso são os projetos ou o Stay Safe (Preventing and responding to sexual violence against women with disabilities, financiado pelo REC, EU);
SHAPES (Smart & Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems, H2020, innovation action), ou o MOAI LABS (Laboratórios de Inteligência
Coletiva e Tecnologia Social e de Saúde) para combater o isolamento e a solidão das pessoas idosas, cofinanciado pelo Programa Interreg Sudoe / FEDER,
para só nomear alguns em que a vários elementos da equipa docente (UP e UA) estão envolvidos.

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. 

CINTESIS (AgeingC) and CA 50+, through their members in collaboration with PDGG students, cooperates or promotes activities and projects directed to the
community, namely: Take care of who cares (funded by FCG) aimed to caregivers of dependent elderly people. Nowadays, takes place several European
projects that allows contact of students with international research scene. Examples are the projects or the Stay Safe (Preventing and responding to sexual
violence against women with disabilities, funded by REC, EU); SHAPES (Smart & Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems, H2020,
innovation action), or MOAI LABS (Collective Intelligence and Social and Health Technology Laboratories) to combat isolation and loneliness among the
elderly, co-funded by Interreg Sudoe Program through FEDER, only to name some in which the various elements of the teaching staff (UP and UA) are
involved.

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 27
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) 9.1
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 0

https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34
https://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34
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6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
A Direção do CE disponibiliza vagas para estudantes ao abrigo dos projetos de mobilidade ERASMUS MUNDUS. No âmbito de Projetos de I&D (e.g. PT100,
CARTS) com outras Universidades (UCLouvain, UCoruña, UCCIrlanda) anualmente são convidados Professores a realizar seminários. De destacar que o
Centro de Investigação a que o PDGG se encontra associado (CINTESIS), tem vários projetos europeus de elevada relevância para o CE (e.g. MOAI LABS -
Laboratórios de Inteligência Coletiva e Tecnologia Social e de Saúde para combater o isolamento e a solidão das pessoas idosas, financiado pelo FEDER, no
âmbito do programa Interreg Sudoe; SHAPES - Smart and Healthy Ageing though People Engaging in Supportive Systems, financiado pela União Europeia
através do H2020; QASP – Quality of Life And Aging in Spain, Sweden and Portugal, financiando pelo Instituto de Salud Carlos III, Subprograma Estatal de
Generación de Conocimiento de la AESI 20218) com envolvimento direto de docentes de ambas da UA e UP.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
CS Board provides vacancies to welcome students under mobility projects of ERASMUS MUNDUS. In the framework of I&D Projects (e.g., PT100, CARTS) with
foreign Universities (UCLouvain, UCoruña, UCCIrlanda) are invited annually Lecturers to perform seminars. To emphasize that the Center of Research to which
PDGG is associated (CINTESIS), has several European projects of great importance to the CS (e.g. MOAI LABS - Collective Intelligence and Social and Health
Technology Laboratories to combat isolation and loneliness among the elderly, funded by FEDER, in Interreg Sudoe Program framework; SHAPES - Smart and
Healthy Ageing though People Engaging in Supportive Systems, funded by European Union through H2020); QASP – Quality of Life And Aging in Spain,
Sweden and Portugal, funded by Institute of Health Carlos III, State Subprogramme of Knowledge Generation of AESI 20218) with direct involvement of several
lecturers of both UP and UA.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 N/A

6.4. Eventual additional information on results.
 N/A

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

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.

 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou
7.1.2.

 Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://sigarra.up.pt/up/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=27024&pv_cod=37aaavaSwEa0

 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._ICBAS - Relatório de curso (3º ciclo) PDGG 2019.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

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

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

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

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

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

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

https://sigarra.up.pt/up/pt/conteudos_service.conteudos_cont?pct_id=27024&pv_cod=37aaavaSwEa0
https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-61827c172a34/questionId/ad4e3eb0-67e7-ba57-8eb4-6169d9cf9409
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7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
<no answer>

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

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

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

8.1.1. Pontos fortes 
- O foco do CE em duas áreas, Gerontologia e Geriatria, de grande relevância no contexto social e de saúde atual e futuro do país, destacando-se de forma
ímpar na oferta de formação nacional;

 - A oferta conjunta do CE pela UP, através de várias das suas Faculdades, e pela UA, com a participação de um centro de investigação - CINTESIS (Centro de
Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde), que atribui bolsas ao Programa e promove inúmeras vantagens na partilha de experiências, metodologias,
perspetivas, recursos e instalações;

 - A qualidade e quantidade dos espaços e recursos materiais disponíveis de duas Univ. com localizações e acessos entre si excelentes;
 - A equipa docente do CE composta por profissionais e investigadores em diversas áreas, de referência nacional e internacional, e a participação frequente de

convidados de excelência para Conferências e Seminários em áreas temáticas especificas e de vanguarda (e.g., Conferência “Longevidade e Blue Zones” pelo
Professor Michel Poulain, Emérito da Univ. Católica de Louvain, na sessão inaugural do PDGG de 2019);

 - A colaboração frequente com investigadores convidados, nacionais e internacionais, para a coorientação de teses (e.g., Prof. Doutor Manuel Veríssimo da U
Coimbra; Prof. Doutor Alfonso Jentoff da Univ. Madrid).

 - A diversidade de formações de base dos estudantes, cuja multidisciplinaridade reflete a natureza da gerontologia e a geriatria, que exigem trabalho em
equipa;

 - O forte incentivo à investigação e publicação pelos estudantes em revistas internacionais indexadas (ISI/SCOPUS), enquanto fator de motivação para a
qualidade dos trabalhos conducentes à elaboração das teses;

 - A investigação e publicação do corpo docente nas áreas fundamentais do programa;
 - As redes de parcerias internacionais com entidades e projetos de investigação de qualidade e excelência (e.g., ICC – International Centenarian Consortium;

SHAPES – Smart & Healthy Aging Trhough People Engaging in Supportive Systems, financiado pelo H2020 com a participação das duas Univ. do PDGG), bem
como com organizações e serviços orientados para a população mais velha na comunidade (e.g., WHO, através do ISupport, programa digital para cuidadores
de pessoas com demência), que permitem o contacto com entidades e equipas de investigação-ação diversas;

 - A possibilidade de realização do CE em tempo parcial, sobretudo para estudantes que são profissionais nas suas áreas e trabalham com a população idosa,
o que é em si uma forma excelente de potenciar a translação efetiva do conhecimento da ciência para a sociedade, e de acomodar o desígnio da educação ao
longo da vida (sustentáculo dos modelos de envelhecimento saudável e ativo da OMS);

 - O nº crescente de estudantes com bolsas FCT, com dedicação em exclusividade à investigação;
 - A procura de estudantes internacionais, com bolsas dos seus países, e em regime de cotutela;

 - A disponibilidade dos serviços de apoio direto e indireto ao CE, fundamental para o seu bom funcionamento

8.1.1. Strengths 
- CS focuses in 2 areas, Gerontology and Geriatrics, of great importance in social and health current and future context of the country, standing out in an
unparalleled way in the offer of national training; 

 - Jointly offer of the CS by UP, through several of their Faculties, and by UA, with the participation of a research center – CINTESIS (Center for Health
Technology and Services Research), that assigne scholarships to the Program and promote numerous advantages in sharing experiences, methodologies,
perspectives, resources and facilities;

 - Quality and quantity of spaces and material resources available of 2 Uni. with excellent localizations and accesses among themselves; 
 - Teaching staff of the CS formed by professionals and researchers in several areas, of national and international reference, and frequent participation of

guests of excellence to Conferences and Seminars in specific theme areas of human ageing and vanguard in international level (e.g. Conference “Longevity
and Blue Zones” by Doctor Prof. Michel Poulain, Emeritus Professor of Catholic University of Louvain, in the opening session of the PDGG of 2019);

 - Frequent collaboration with invited researchers, national and international, to thesis co-guidance (e.g. Doctor Prof. Manuel Veríssimo of UCoimbra; Doctor
Prof. Alfonso Jentoff of Universidad Europea of Madrid); 

 - Diversity of student’s basic training, whose multidisciplinarity reflects the nature of gerontology and geriatrics, that requires more team work; 
 - Strong encouragement to research and publication by students in international indexed journals (ISI/SCOPUS), as motivation factor to the quality of works

conducive to thesis elaboration; 
 - Research and publication of teaching staff in fundamental areas of the program;

 - International partnership networks, namely with entities and research projects of quality and excellence (e.g. ICC – International Centenarian Consortium;
SHAPES – Smart & Healthy Aging Trhough People Engaging in Supportive Systems, funded by H2020 with the participation of 2 PDGG Uni.), as well as with
organizations and services directed to the older population in the community (e.g. WHO, through ISupport, digital program to caregivers of people with
dementia), that allows to contact with entities and teams of several research-action; 

 - Possibility of undertake the CS in partial time, specially to students that are professionals in their areas and work with elderly people, which is an excellent
way to enhance the effectively transfer of the science knowledge to society, as well as accommodate the intention of lifelong learning (sustainer of healthy and
active ageing models of WHO); 

 - Increasing number of students with FCT scholarships, with dedication exclusivity to research; 
- Demand of international students, with scholarships of their countries, and in co-mentoring regime;

 - Services availability that give direct and indirect support to CS, fundamental to its good functioning. 

8.1.2. Pontos fracos 
1. Sem prejuízo das inúmeras mais-valias provenientes da atribuição conjunta do grau pelas duas Universidades, reconhecemos a manutenção de algumas
dificuldades em articular formas de funcionamento (e.g., calendário escolar, sistemas de garantia de qualidade para terceiro ciclo), inerentes às
especificidades organizacionais de cada uma das Universidades. 

 2. Reconhecemos alguma falta de comunicação entre estudantes e o desenvolvimento isolado dos projetos de tese, facto particularmente agravado pelo
contexto pandémico.

 

8.1.2. Weaknesses 
1. Without prejudice of the numerous gains coming from the jointly degree attribution by the two Universities, we recognize some difficulties in coordinate
ways of working (e.g. academic calendar, systems of quality assurance to third cycle), related to the organizational particularities of each University. 

 2. We recognize some lack of communication among students and the isolated development of thesis projects, fact particularly aggravated by the pandemic
context. 

 

8.1.3. Oportunidades 
- A atualidade temática do Programa Doutoral, considerando a sociedade cada vez mais envelhecida, o que tem resultado em necessidades, inclusive nas
áreas médicas, psicossociais e educativas, de integração na formação de nível superior na área do envelhecimento. Neste panorama, os especialistas
doutorados nas áreas de Gerontologia e Geriatria assumem um relevante papel na sociedade no que diz respeito à produção de conhecimento e à gestão de
estruturas de prestação de cuidados à população idosa;

 - O défice de profissionais especializados nas áreas de Gerontologia e Geriatria, sem formação específica, é uma importante oportunidade para os diplomados
deste Programa, que tem o reconhecimento das instituições pela sua visão abrangente, reflexiva e crítica, e pelas competências clínicas, de gestão e de
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planeamento que atribui no âmbito da sua formação;
- A direção do PDGG dispõe de vários contactos com instituições internacionais, o que permite proporcionar aos doutorandos possibilidade de realização de
projetos únicos, que podem ser concretizados em mobilidade ou com a coorientação de investigadores internacionais de prestígio;
- Sem prejuízo do seu papel enquanto produtor de excelência de conhecimento científico, considerando que os estudantes que procuram o PDGG são
sobretudo profissionais em exercício das suas funções, ele pode direcionar a sua formação para aspetos práticos de prestação de cuidados clínicos, gestão
de estruturas de prestação de cuidados à população idosa, bem como a promoção do envelhecimento ativo ao longo da vida e políticas para o
envelhecimento, reforçando, deste modo, a interação do Programa com a sociedade;
- O facto de o programa reunir todas as condições para prosseguir a sua contribuição para o conhecimento nacional e internacional nas suas áreas
fundamentais deve continuar a ser amplamente otimizado, funcionando como fator de motivação de docentes e estudantes para o prosseguimento dos seus
projetos de investigação;
- A atribuição de bolsas pela FCT no âmbito do programa de financiamento do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS), a que
o doutoramento está associado, permite uma seleção exigente e em dedicação exclusiva de estudantes;
- A participação numa candidatura Marie Curie, presentemente em preparação, que se estima culminar no estabelecimento de novas redes de parcerias
internacionais e nacionais;
- A revisão do regulamento do ciclo de estudos, que permitirá acomodar, não só novos critérios de qualidade das duas Universidades, como também clarificar
questões de gestão corrente do Programa;
- Não obstante as dificuldades decorrentes da pandemia por COVID-19, existem oportunidades que importa rentabilizar: a visibilidade dos profissionais desta
área nesta fase, na medida em que a população idosa foi particularmente afetada; e o surgimento de novas temáticas de investigação (e.g., efeitos da
pandemia na vida das pessoas mais velhas, suas famílias e contextos de cuidado).

8.1.3. Opportunities 
- Theme actuality of the Doctoral Program, considering the society more and more aged, which has result in needs, including in health, psychosocial and
educational fields, of inclusion in higher level training in the ageing field. In this context, the doctorate specialists in Gerontology and Geriatrics fields assume
a relevant role in society concerning knowledge production and elderly population care facilities management;
- Lack of specialized professionals in Gerontology and Geriatrics, without specific training, is an important opportunity to graduates of this Program, that has
the recognition of institutions by its wide, reflective and critic vision, and by clinical competencies, of management and planning that assigned in its training
framework; 
- PDGG Board dispose of several contacts with international institutions, that allows to give doctorates the possibility of carry out exceptional projects, which
can be done in mobility or with co-mentoring of international researchers of reputation; 
- Without prejudice of his role as producer of excellence of scientific knowledge, considering that students that look for PDGG are mainly professionals
practicing their functions, they can direct their training to convenient aspects of clinical care practice, elderly population care facilities management, as well as
promotion of lifelong active ageing and ageing politics, reinforcing, this way, the interaction of the Program with society;
- The fact of the program gathers all conditions to pursue its contribution to national and international knowledge in its fundamental areas must continue to be
widely optimized, working as motivation factor of professors and students to continue their research projects;
- Scholarships attribution by FCT in context of the funding program of the Center for Health Technology and Services Research (CINTESIS), to whom the PhD
is connected, allows a demanding selection and an exclusive dedication of students; 
- Involvement in a Marie Curie application, currently in preparation, which predicts to culminate in the establishment of new international and national
partnership networks;
- Revision of the cycle of studies regulation, that allows to accommodate, not only new quality criteria of both Universities, but also clarify questions of
Program’s current management; 
- Nevertheless the difficulties caused by COVID-19 pandemic, there are opportunities that matters to capitalize: professional’s visibility of this area in this
phase, as far as older population was particularly affected; and the appearance of new research themes (e.g. pandemic effects in elderly people’s life, their
families and care environments). 

8.1.4. Constrangimentos 
- A atratividade de candidatos que se dediquem exclusivamente à prossecução dos estudos conducentes ao doutoramento é reduzida; este aspeto impõe
limitações de disponibilidade de tempo que têm conduzido ao recurso sistemático de frequência do programa em tempo parcial;
- Os estudantes que procuram este Programa são maioritariamente profissionais em exercício de funções que procuram aprofundar os seus conhecimentos e
competências nas suas áreas de trabalho. Não sendo este um aspeto negativo, tem óbvias condicionantes que se refletem, por exemplo, na não-aceitação de
bolsas ou projetos que exigem períodos no estrangeiro, situações que poderiam colocar em causa a carreira profissional;
- A desvalorização dos profissionais pós-graduados pelas entidades empregadoras, com exceção da carreira docente, funciona como fator de desincentivo na
prossecução dos estudos. A grande maioria das carreiras nas áreas de origem dos doutorandos não considera a progressão académica, não existindo
qualquer reconhecimento remuneratório;
- A Gerontologia e a Geriatria carecem ainda de um reconhecimento definitivo, designadamente nos serviços sociais e de saúde e mesmo no ensino superior.
- O facto de muitos estudantes do programa doutoral desempenharem funções assistenciais (nomeadamente de apoio e/ou gestão de lares) resulta, no
contexto pandémico atual, numa redução significativa do tempo disponível para o desenvolvimento dos projetos. Acresce que a disponibilidade dos locais
onde habitualmente ocorre a recolha de informação está atualmente inviabilizada, dificultando a execução dos planos de trabalho.

8.1.4. Threats 
- The attraction of applicants that dedicate exclusively to the pursuit of studies conducive to PhD is small; this aspect imposes limitations of time availability
that has conduct to a systematic resource of program’s frequency in partial time; 
- Students that search this Program are mostly professionals in exercise of functions that seek to deepen their knowledge and skills in their fields of work.
Although this is not a negative aspect, it has obvious constraints which reflects, for instance, in non-acceptance of scholarships or projects that require
periods abroad, situations that could undermine the professional career; 
- Depreciation of post-graduate professionals by employers, with the exception of teaching career, works as discouragement factor in studies prosecution.
Most of the careers in doctorate’s areas of origin doesn’t consider academic progression, not existing any salary recognition;
- Gerontology and Geriatrics lack yet of a definitive reconnaissance, namely in social and health services and even in higher education; 
- The fact of many PhD students perform care functions (namely of support and/or nursing homes management) results, in the current pandemic context, in a
substantial reduction of time available to projects development. Furthermore, the availability of places where usually happens information’s collection is
currently scuppered, obstructing work plans execution. 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. A Comissão Científica deverá continuar a envidar todos os esforços para, em articulação com os serviços competentes das duas Universidades, continuar
a procurar soluções para as dificuldades decorrentes dos diferentes modos de funcionamento. Nesse sentido, será promovida a constituição de um manual
de procedimentos administrativos para a gestão do programa, em linha com os “procedimentos de gestão dos programas doutorais em associação”
aprovados pelo CRUP.

8.2.1. Improvement measure 
1. Scientific Commission should continue to pull out all the stops to, in cooperation with qualified services of both Universities, continue to search solutions
to the difficulties resulting of the different operating modes. Therefore, it will be promoted the formation of an administrative procedures manual to the
program’s management, in line with the “procedures of joint PhD management” approved by CRUP.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média (2 anos)

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium (2 years)
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8.1.3. Indicadores de implementação 
Manual de procedimentos administrativos para a gestão do programa.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Administrative procedures manual to program’s management.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
2. Os órgãos de Gestão do Programa propõem a organização de um evento científico anual para apresentação pelos doutorandos dos trabalhos em curso e
curtas intervenções por parte de docentes e especialistas convidados, de modo a que os estudantes contactem e partilhem perspetivas e diferentes
metodologias/ abordagens. Este evento deverá ser organizado, preferencialmente, pelos estudantes do ciclo de estudos.

8.2.1. Improvement measure 
2. Program's management bodies propose the organization of an annual scientific event to be presented by PhD students of ongoing works and short
interventions of professors and invited experts, in a way that students contact and share different perspectives and methodologies/ approaches. This event
must be organized, ideally, by the students of the cycle of studies.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média (2 anos)

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium (2 years)

8.1.3. Indicadores de implementação 
Realização regular do evento científico anual.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Carried out regularly the annual scientific meeting.

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



6/1/22, 4:28 PM ACEF/2122/0521957 — Guião para a auto-avaliação

https://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=1685cb16-8201-07d9-f26a-6169b83942d6&formId=7c3aa931-d8a5-ca51-59c7-618… 15/16

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)       

<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.
 <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
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Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>


