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1. Sumário executivo (análise global ao funcionamento do curso)

Este contexto de avaliação revela estar em pleno funcionamento regular, pese embora a existência de 2 situações problemáticas e 3
situação de absoluta referência, sinalizadas como de "Boas Práticas".

2. Pontos fortes

A excelente relação e envolvimento dos estudantes e equipas de orientação, nomeadamente neste processo pioneiro de SGQ_PD,
são sintomas de um bom binómio de funcionamento estudante-orientador. A ocorrência de 3 casos de "Boas Práticas" é um
excelente indicador das metas de excelência com o qual os nossos estudantes têm de viver e para o qual são estimulados pelos
diversos orientadores e outros agentes (outros colegas, docentes, investigadores) do PD.

3. Pontos fracos

Nos casos problemáticos,  exceptuando 1 caso de saúde, precisam de medidas adequadas no futuro,  nomeadamente com o
estreitamente de relações entre orientadores e Direcção do PD para ajudar a ultrapassar os contratempos que vão ocorrendo. No
ideal, as situações potencialmente problemáticas devem ser previstas o mais cedo possível e sanadas do processo de doutoramento
com a colaboração estreita de todos os agentes envolvidos. Uma grande maioria dos agentes ouvidos neste processo de avaliação
reportam algumas lacunas nos recursos de informação e software disponibilizados. Recomenda-se alguma atenção a esta solicitação
e atendimento da pertinência relatada. Existem relatos pontuais de necessidade de mais publicações em contextos internacionais. O
primeiro ano do PD pode ser utilizado como estímulo à publicação científica, nomeadamente em contextos internacionais não-
lusófonos, sem prejuízo para um investimento de divulgação científica forte neste últimos.
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1. Resumo sobre os estudantes no curso e preenchimentos dos diversos instrumentos no processo do SubGQ_PD

Nº de estudantes do curso 25

Universo de respondentes 13

Nº de estudantes que responderam ao relatório de estudante 11

Nº de estudantes com resposta da CAe 11

Nº de estudantes com resposta no rDPD 11

2. Resumo sobre as situações identificadas

âmbito situações problemáticas ok boas práticas

Evolução Científica 2 6 3

Supervisão -- 11 --

Recursos -- 11 --
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