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

O processo de avaliação decorreu dentro de relativa normalidade apesar do elevado número de alunos envolvidos. Tratando-se da
primeira vez que este sistema está em funcionamento verifica-se existir alguma resistência da partye de alguns orientadores e
orientandos em aderirem ao processo.

2. Pontos fortes

Não se encontraram situações relevantes a reportar e que possam vir a estar na origem de problemas passíveis de comprometer o
sucesso dos projetos de doutoramento. Os projeto evoluem de um modo geral de acordo com o esperado ainda que por vezes seja
necessário introduzir alterações mais ou menos profundas no plano de trabalhos original.

3. Pontos fracos

Verifica-se existir alguns problemas de comunicação entre orientadores e orientados mas que poderão ser facilmente ultrapassados
com a mediação da Direção de Curso. Além disso verifica-se ainda que: - orientadores/orientados nem sempre respondem de forma
objetiva e consciente às questões que lhes são colocadas - a noção de grupo de investigação não é clara para a maioria dos
orientandos (tanto pode ser o conjunto de investiogadores associados ao orientador como o grupo do centro de investigação a que
estão associados) - não parece haver uma noção clara sobre a origem dos fundos, equipamentos e condições laboratoriais para o
desenvolvimento dos projetos - quando se fala em instituição não parece ser claro para os alunos sobre o que está em causa (UA,
centro de investigação, ou departamento) - nalguns casos (muito raros) verificou-se existir grande disparidade entre o nº de horas
de contacto com o orientador reportadas por orientador e orientado - os estudantes necessitam que o CC sob proposta da EDUA lhes
forneça parâmetros que permitam definir indicadores de desempenho adequados e relevantes (nalguns casos os valores previstos
não são razoáveis)
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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 102

Universo de respondentes 66

Nº de estudantes que responderam ao relatório de estudante 54

Nº de estudantes com resposta da CAe 45

Nº de estudantes com resposta no rDPD 45

2. Resumo sobre as situações identificadas

âmbito situações problemáticas ok boas práticas

Evolução Científica 2 43 --

Supervisão 5 40 --

Recursos 1 44 --
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