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

Os relatórios dos alunos de doutoramento, dos seus orientadores e da CAe mostram que os trabalhos de doutoramento de todos os
alunos estão a decorrer em boas condições, sem desvios de maior em relação ao previsto. De referir que todos os alunos estão
enquadrados em Unidades de Investigação de referencia (I3N, Ciceco e Cesam) com avaliações de Excepcional ou Excelente. Da
parte dos orientadores é por vezes referida a necessidade de maior suporte financeiro.

2. Pontos fortes

1. Programa Doutoral MAP-Fis, bem estabelecido e com capacidade de atracção de estudantes; 2. Conjunto de orientadores com
experiência de orientação e activos em termos de investigação; 3. Programa suportado por várias UI, no caso de Aveiro por dois LA,
o I3N e o Ciceco, com avaliações de Excepcional e Excelente respectivamente; 4. Ambiente favorável à intercomunicação entre
doutorandos e orientadores; 5. Ambiente favorável à investigação.

3. Pontos fracos

1. Ausência de uma programação continuada de seminários, workshops no âmbito do PD e envolvendo todos os alunos. A realização
destas  actividades  é  feita  de  modo esporádico.  2.  Poucas  actividades  com vista  a  melhorar  as  competências  transversais;
comunicação, escrita, etc
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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 35

Universo de respondentes 9

Nº de estudantes que responderam ao relatório de estudante 7

Nº de estudantes com resposta da CAe 6

Nº de estudantes com resposta no rDPD 6

2. Resumo sobre as situações identificadas

âmbito situações problemáticas ok boas práticas

Evolução Científica -- 1 5

Supervisão -- 1 5

Recursos -- 5 1
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