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

O Doutoramento em Marketing e Estratégia tem decorrido de forma adequada. Os alunos têm, na sua generalidade, demonstrado
uma grande dinâmica e uma evolução positiva. Há três alunos que não foram avaliados. O Albérico Rosário tem a sua tese de
doutoramento quase pronta, esperando entregar em Outubro deste ano. A Paula Pinheiro vai defender o seu relatório de segundo
ano a dia 6 de outubro. A Luísa Matos teve uma mudança de equipa de orientação com a aposentação do Prof Borges Gouveia. A
nova equipa de orientação é formada pelo Prof Carrizo Moreira da UA e pelo Prof Renne Bohnsack da Universidade católica de
Lisboa. A Luísa apresentará o seu relatório do segundo ano a dia 6 de outubro de 2018.

2. Pontos fortes

Grande parte dos alunos terem finalizado a parte letiva com sucesso. Grande parte dos alunos terem defendido os relatórios do
segundo ano (TESE 2). Alguns alunos já terem conseguido publicações em revistas internacionais.

3. Pontos fracos

Há potencial de os alunos serem integrados na unidade de Investigação, agilizando não só os outputs científicos, bem como
potenciando a criação de milestones objetivas para os doutorandos.
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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 40

Universo de respondentes 13

Nº de estudantes que responderam ao relatório de estudante 11

Nº de estudantes com resposta da CAe 10

Nº de estudantes com resposta no rDPD 10

2. Resumo sobre as situações identificadas

âmbito situações problemáticas ok boas práticas

Evolução Científica -- 10 --

Supervisão -- 10 --

Recursos -- 10 --
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