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

O programa doutoral com 32 alunos inscritos apresentou como elegíveis para avaliação SubGQ_PD edição de 2016/2017 apenas 9
dos seus alunos. Já tinha sido detectada a causa principal desta anomalia: o peso excessivo do curso doutoral na execução do
trabalho exigido para o aluno se doutorar  na Universidade de Aveiro,  conjugado com um crónico inicio  dos doutoramentos
frequentemente num segundo semestre ditado pelo sistema de financiamento dos alunos. Com frequência a entrada num 2º Ano de
doutoramento ocorre com a dificuldade de compatibilizar horários e tarefas de unidades curriculares que não se puderam realizar no
1º ano com os desafios e incumbências do plano cientifico do doutoramento. Mesmo assim, os resultados conseguidos pelos alunos
da amostra de alunos avaliados apontam para uma elevada densidade exemplar de boas práticas, necessariamente prova da
qualidade dos alunos e atestadora do cuidado e competência das equipas de orientação e da qualidade de meios científicos
disponibilizados para este objectivo pelas equipas, Departamento e CICECO.

2. Pontos fortes

Qualidade cientifica e preparação elevada dos alunos atestada por indicadores de produção altos a elevados. Beneficiar do apoio
global e directo de uma Unidade de Investigação Científica, o CICECO- Laboratório Associado. Internacionalização do aluno, das
equipas de orientação e das instituições em que aluno é chamado a desenvolver o trabalho. Primeiros casos de doutoramento em
empresa com indicação de elevado grau de satisfação.

3. Pontos fracos

Dificuldade de concatenação do trabalho de 1º Ano - curso doutoral com os trabalhos científicos para a Tese, com planos de trabalho
das bolsas que genericamente assumem que o mesmo trabalho científico se inicia e desenvolve igualmente nesse 1º Ano. Falta de
espaços diferenciados para o trabalho do aluno, ou conjuntos de alunos, separando os tempos de pesquisa e escrita, em ambiente
seguro e adequado, do trabalho experimental em laboratório.
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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 32

Universo de respondentes 11

Nº de estudantes que responderam ao relatório de estudante 9

Nº de estudantes com resposta da CAe 8

Nº de estudantes com resposta no rDPD 8

2. Resumo sobre as situações identificadas

âmbito situações problemáticas ok boas práticas

Evolução Científica -- 2 6

Supervisão -- 1 7

Recursos -- 1 7
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