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

Este ciclo de estudos foi criado no âmbito de um projecto ERASMUS (MARES – Erasmus Mundus Doctoral Programme in Marine
Ecosystems Health and Conservation). Durante este período tentou-se financiamento nacional (ao concurso de programas doutorais
da FCT) que permitisse recrutar mais estudantes, seguindo o plano de mobilidade que o programa preconiza, mas sem sucesso. O
programa doutoral MARES definiu uma fundação comum que todos os candidatos deveriam seguir, independentemente do tópico de
investigação e da universidade casa: 1. Período de estudos em pelo menos duas instituições da rede MARES. 2. Grau Conjunto,
regulado por acordos de co-tutela. 3. Cumprimento dos requisitos de um esquema interno de garantia de qualidade, o qual envolvia
uma comissão científica individual para cada aluno. 4. Cumprimento com sucesso de um programa de treino doutoral conjunto
envolvendo: i) pelo menos 24 créditos em cursos, dos quais pelo menos 10 em cursos avançados e 10 em cursos de competências
transferíveis; ii) participação em pelo menos duas conferências científicas internacionais com apresentação de comunicação; iii)
publicação de pelo menos um artigo numa revista internacional com revisão por pares; iv) participação em pelo menos dois ‘MARES
Annual Meetings’. O programa é oferecido por um consórcio de 13 parceiros principais, e foi financiado com um pacote de 49
contratos de investigador em doutoramento que incluía também suporte financeiro para despesas de investigação. Destes 49
contratos de investigador, a Universidade de Aveiro conseguiu captar 4, atuando como universidade casa. Destas 4 alunas, 3
passaram o período de mobilidade obrigatória na Universidade de Ghent (Bélgica) e 1 na Universidade de Pavia (Itália). Três destas
alunas  já  defenderam com sucesso as  suas  teses,  estando a  submissão da última tese prevista  para  Fevereiro  de 2018.  A
Universidade de Aveiro foi ainda instituição de acolhimento de 1 aluno proveniente da Universidade Pierre et Marie Curie (França)
para realização do período de mobilidade obrigatória. O financiamento atribuído pelo programa Erasmus Mundus terminou, e este
programa deixou de financiar programas doutorais.

2. Pontos fortes

-- Formação avançada diversificada e original na área das Ciências do Mar, da molécula ao ecossistema; -- Possui uma estrutura de
formação avançada baseada na experiência e capacidade científica dos professores/investigadores em dois centros de investigação
principais;  --  Os objetivos  do programa doutoral  são claros  e  bem definidos;  --  Programa que fornece cursos  avançados e
competências transversais bem recebidas e adaptadas às necessidades de cada estudante; -- Programa baseado na solução de
problemas e em aprender fazendo. -- Procedimento bem organizado, com controlo de qualidade exigente no seguimento do percurso
dos estudantes; --  Oportunidade para o estabelecimento de consórcios e para a mobilidade alunos, bem como atrair  alunos
internacionais; -- Oportunidades de financiamento através do Horizonte 2020 (p.e. Marie S Curie, Erasmus +).

3. Pontos fracos

-- Número relativamente baixo de alunos inscritos (em boa parte pelas condicionante financeira do projecto ERASMUS). -- Processos
administrativos são em geral lentos, e há incapacidade dos serviços académicos de Aveiro em interagir com os serviços académicos
das outras universidades parceiras. -- Falta de documentação disponível sobre processos administrativos em relação ao programa
doutoral que é um constrangimento para o recrutamento de alunos estrangeiros. -- Incapacidade de competir para financiamento
Horizon 2020 (falta de preparação e apoio/falta de financiamento).
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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 3

Universo de respondentes 2

Nº de estudantes que responderam ao relatório de estudante 2

Nº de estudantes com resposta da CAe 2

Nº de estudantes com resposta no rDPD 2

2. Resumo sobre as situações identificadas

âmbito situações problemáticas ok boas práticas

Evolução Científica -- 2 --

Supervisão -- 2 --

Recursos -- 2 --
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