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

14 dos 25 alunos inscritos no Programa estiveram em condições de ser avaliados neste processo. A grande maioria dos casos está
dentro dos parâmetros  espectáveis,  verificando-se várias  situações que mereceram a menção “boas práticas”.  Um caso foi
considerado problemático, tendo suscitado a necessidade de entrevistas; no entanto, revelou-se menos preocupante do que o
esperado.

2. Pontos fortes

O Programa tem já 10 edições completas e tem funcionado geralmente muito bem nos aspectos científicos: quer durante a parte
curricular, quer durante a tese, sendo as teses apresentados pelos estudantes geralmente de elevada qualidade, como comprovado
pelo facto de muitas darem origem a publicações em conferências e revistas de grande impacto. Envolve um corpo docente extenso
e muito bem preparado nas áreas de intervenção do Programa. A Comissão Científica, composta por representantes das três
Universidades, tem uma visão e uma estratégia bem definidas para o Programa o que se tem traduzido na capacidade de obtenção
de bolsas para os estudantes, tendo sido o primeiro Programa Doutoral FCT na área da Informática

3. Pontos fracos

Embora se tenham verificado progressos recentemente, nota-se ainda a necessidade de melhorar o fluxo de informação entre os
Serviços administrativos das várias Universidades.
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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 14

Nº de estudantes que responderam ao relatório de estudante 13

Nº de estudantes com resposta da CAe 13

Nº de estudantes com resposta no rDPD 13

2. Resumo sobre as situações identificadas

âmbito situações problemáticas ok boas práticas

Evolução Científica 1 11 1

Supervisão -- 7 6

Recursos -- 10 3
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