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

O PD é interuniversitário entre as UC /UL e UA decorrendo alternadamente as edições entre as 3 instituições. É um PD da área das
Ciências do Risco (proteção de pessoas e bens), das Ciências Sociais (geografia e território) e das Políticas Públicas. No ano letivo
2016/2017 decorreu a 7ª edição em Aveiro, tendo-se matriculado efetivamente 10 alunos (15 alunos candidatos). As aulas decorrem
aos sábados.

2. Pontos fortes

Multidisciplinaridade das formações do corpo docente. Reconhecimnento científico/tecnico e experiencia profissional dos docentes.
unidades curricuares lecionadas em módulos continuos permitindo aos estudantes e docentes focarem-se com maior intensidade
numa UC de cada vez. Este PD alberga um número significativo de estudantes dos PALOP e, na sua maioria são profissionais da área
da proteção civil, técnicos ambientais; docentes do ensino superior, direito do ambiente e investigadores.

3. Pontos fracos

Aulas ao sábado, por vezes, é considerado uma limitação para os estudantes que não são trabalhadores estudantes. Falta de visitas
de estudo integradas. Valor elevado das propinas sendo este PD da área das Ciências Sociais e do Risco. Não há lugar a trabalho
laboratorial. Está classificado na A3Es assim e na UA sempre pertenceu à Humanidades na EDUA.
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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 15

Universo de respondentes 0

Nº de estudantes que responderam ao relatório de estudante

Nº de estudantes com resposta da CAe 0

Nº de estudantes com resposta no rDPD 0

2. Resumo sobre as situações identificadas

âmbito situações problemáticas ok boas práticas

Evolução Científica -- -- --

Supervisão -- -- --

Recursos -- -- --
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