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

Num primeiro momento, importa referir que muitos alunos e orientadores não preencheram o relatório, pelo que esta análise não é
representativa da globalidade do curso. A informação a que tivemos acesso permite concluir que tem termos gerias o curso parece
funcionar de modo adequado, verificando-se algumas boas práticas relacionadas essencialmente com a capacidade de promover
espaços de supervisão adequados à diversidade de perfis dos alunos. Os recursos disponibilizados pela UA e pelas estruturas
envolvidas  neste  curso parecem também bastantes  adequadas.  Contudo,  verificam-se constantes  desvios,  por  vezes  muito
consideráveis, nos planos de trabalho, bem como alguns problemas nas relações de supervisão, em especial no que diz respeito à
sua frequência. Nota-se ainda a necessidade de promover um ambiente de formação mais coeso e estruturado, que dê o apoio
necessário ao desenvolvimento dos projetos de investigação no que se refere a recursos financeiros (e.g. apoio em atividades de
disseminação da investigação), físicos (e.g. sala para doutorandos) e científicos/organizacionais (e.g. inserção nos projetos do centro
de investigação).

2. Pontos fortes

Envolvimento adequado dos alunos à distância; Recursos adequados; Integração dos alunos em grupos de investigação; Supervisão
globalmente adequada.

3. Pontos fracos

Ausência de espaços e de recursos financeiros para os estudantes; Desvios constantes e, por vezes, significativos na execução dos
planos de trabalho e nos indicadores de realização, a indicar alguma falta de controlo na monitorização da evoulução científica dos
projetos; Algumas situações pontuais ao nível da relação supervisiva.
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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 130

Universo de respondentes 59

Nº de estudantes que responderam ao relatório de estudante 43

Nº de estudantes com resposta da CAe 31

Nº de estudantes com resposta no rDPD 31

2. Resumo sobre as situações identificadas

âmbito situações problemáticas ok boas práticas

Evolução Científica 5 21 5

Supervisão 6 20 5

Recursos 3 27 1
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