
relatório do diretor de curso
ano letivo 2016-17

unid código curso curso

dep 9937 PROGRAMA DOUTORAL EM MULTIMÉDIA EM EDUCAÇÃO (3º CICLO)

unid UU nome

dep moreira@ua.pt ANTÓNIO AUGUSTO DE FREITAS GONÇALVES MOREIRA

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

Após análise de todos os dados obtidos na plataforma, relativos aos relatórios dos estudantes, orientadores e, quando presentes,
coorientadores, os relatores do presente Relatório de Diretor do Programa Doutoral em Multimédia em Educação têm a observar o
seguinte: Foram identificadas pela CAe três Situações problemáticas (1 de Supervisão; 1 de Recursos; 1 de Evolução Científica);
catorze Boas práticas (8 de Supervisão; 3 de Recursos; 3 de Evolução Científica); oitenta e cinco situações OK (25 de Supervisão; 30
de Recursos; 30 de Evolução Científica). Da análise realizada foram identificados três situações de ausência de resposta, dos quais 2
consistem em relatórios sem resposta do estudante e 1 sem resposta dos orientadores. A análise dos comentários das CAe por parte
dos relatores resultou numa alteração do número de situações problemáticas, boas práticas e OK, uma vez que identificámos que
algumas das situações relatadas não se enquadravam nos parâmetros admissíveis a uma interpretação adequada dos factos. A título
de exemplo, temos situação como aquelas que afirmam como boas práticas a publicação de artigos em número igual ou acima do
previsto, quando esta é uma prática esperada num programa doutoral. Daí termos assumido a responsabilidade de lhe atribuir o
caráter de situação OK. Outro exemplo é a assunção de que a periodicidade semanal de encontros entre orientando e orientador é
um indicador de boa prática.  Com efeito,  pode tão somente revelar,  por exemplo,  maior dependência do orientando, maior
disponibilidade do orientador, características inerentes ao estudo que implicam uma colaboração mais regular, etc. Estas situações
forma também consideradas pelos relatores como OK, ou até mesmo consideradas problemáticas, nomeadamente quando a
percepção de tal periodicidade revelava uma discrepância extrema (por exemplo semestral para o estudante e semanal para o
orientador ou coordenador - ou vice-versa). Assim, e em contraponto com os dados identificados pelas CAe, os relatores são de
opinião que a sua interpretação deverá ser a que ora se apresenta. Quanto às situações problemáticas, identificaram-se trinta e três
(18 de Supervisão; 3 de Recursos; 12 de Evolução Científica); uma Boa prática (0 de Supervisão; 1 de Recursos; 0 de Evolução
Científica); sessenta e oito situações OK (16 de Supervisão; 30 de Recursos; 22 de Evolução Científica). Por último, importa ainda
referir que existem aspetos que relevam da própria estrutura e semântica do instrumento de obtenção de dados. A partir da análise
das respostas ao questionário (Estudante e Orientador), chega-se à conclusão de que as escalas do instrumento de inquirição
utilizado peca por inconsistência entre a sua expressão numérica e correspondente escalonamento semântico. Com efeito, tanto
quem responde como quem interpreta as respostas fica na dúvida sobre o real significado do posicionamento de cada um. Não se
consegue estabelecer uma relação direta entre um posicionamento de valor 3 (em linha com a proposta) no item II - 1 e o
posicionamento de valor 3 (relevante) no item II - 1.1. Seria de esperar que fosse usada sempre a mesma escala (numérica e
semântica) de forma a facilitar a interpretação na resposta e na análise.

2. Pontos fortes

Num total de 102 comentários analisados, encontrámos sessenta e oito situações OK (16 de Supervisão; 30 de Recursos; 22 de
Evolução Científica), aparecendo ainda como Boa prática a integração de uma aluna nos trabalhos de investigação afetos a um
projeto paralelo, da responsabilidade do Centro de Investigação do Departamento. Pode considerar-se boa prática na medida em que
existe relação entre o que a aluna está a desenvolver no seu projeto individual e o projeto para o qual se encontra a contribuir. Fica
a ressalva de que nem todos os alunos têm esta oportunidade, aconselhando-se que passe a ser prioritária a integração dos alunos,
sempre que recomendável e possível, neste tipo de práticas. Deverá, para o efeito, haver ua maior coordenação entre a Direção do
Programa Doutoral e a Coordenação do Centro de I&D, no sentido de se identificarem os projetos que estão a acontecer, integrar os
alunos nesses projetos e preparar as condições para a realização de projetos en rede. Seria recomendável a divulgação dos projetos
de  modo  antecipado  à  candidatura  dos  alunos  ao  Programa  Doutoral,  de  modo  a  que  este  desiderato  tivesse  desenlaces
interessantes para ambas as partes. Por exemplo, o próprio edital de abertura de vagas a concurso poderia elencar os projetos em
curso no âmbito dos Centros de Investigação que suportam o PD.
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3. Pontos fracos

No que diz respeito à supervisão importa clarificar a perceção da periodicidade de encontros entre estudantes e orientadores. Parece-
nos que os orientadores têm uma perceção que poderá estar deturpada pela vontade de dar uma ideia de que são suficientemente
presentes  na  orientação  que  oferecem.  Por  outro  lado,  pode  também dar-se  o  caso  de  a  perceção  do  Estudante  ser  uma
manifestação da sua necessidade de maior acompanhamento. Propõe-se que a direção do PD convoque uma reunião com todos os
orientadores associados ao programa doutoral, de modo a consignar esta e outras situações de disparidade de perceção das partes
envolvidas, no sentido de se sensibilizarem para a sua resolução, numa lógica de prevenção. Ao nível da Evolução Científica forma
identificados alguns casos de baixo nível de produção. Esta é uma situação que carece de ser indagada pelo/a responsável pela
orientação. A Direção do PD gostaria de ter acesso a tal  informação, no sentido de poder prevenir casos idênticos ou aferir
estratégias e condicionantes deste tipo de ocorrências. Propõe-se que haja uma preocupação anual de alertar os alunos para os
mínimos exigidos de desempenho, com divulgação anual do regulamento de estudos, a partir da mailing list do PD, envolvendo o
Secretariado do próprio  PD.  Numa era em que as tecnologias são cada vez mais  transversais  e  integradas nos projetos de
investigação, nomeadamente o desenvolvimento de software, parece-nos também, e por maioria de razão, inerente à própria
essência do PD, constituir-se uma lacuna assinalável a não existência de uma equipa interna do CIDTFF/DEP/DECA/UA que forneça o
apoio necessário ao desenvolvimento tecnológico dos projetos de investigação (design, programação, suporte e manutenção) que o
Programa Doutoral permite e alimenta – e que está na sua génese. Também nos parece que cada vez mais os projetos devem ser
analisados com rigor e devidamente enquadrados em outros projetos de maior dimensão, como referido anteriormente no ponto 2,
para colmatar tal tipo de necessidades. Nesta lógica, consideramos primordial que o CIDTFF/DEP/DECA/UA estabeleça parcerias reais
com empresas de desenvolvimento de software (e outros, nomeadamente as tutelas, suas instituições periféricas e escolas) para
apoiar realmente os projetos de investigação que acolhe, promovendo não só a qualidade dos mesmos, mas a também a própria
instituição, interna e externamente, não esquecendo a eventual comercialização dos produtos desenvolvidos como a dotação de
massa crítica e potencial humano no mercado de trabalho que dele carece. Por que não criar o conceito (e concretizá-lo, dentro de
parâmetros e condições a negociar) de escolas cooperantes de investigação? - Também a incluir nos editais de candidatura.
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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 54

Universo de respondentes 38

Nº de estudantes que responderam ao relatório de estudante 35

Nº de estudantes com resposta da CAe 35

Nº de estudantes com resposta no rDPD 34

2. Resumo sobre as situações identificadas

âmbito situações problemáticas ok boas práticas

Evolução Científica 12 22 --

Supervisão 18 16 --

Recursos 3 30 1
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