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

Sumário executivo do funcionamento O Programa Doutoral em Tradução e Terminologia tem um âmbito muito específico, o que faz
com que a captação de doutorandos seja pequena mas com elementos muito motivados. A componente curricular, que partilhamos
com a Universidade Nova de Lisboa, tem sucedido de maneira articulada e os alunos têm, na sua maioria, sucesso assinalável às
unidades curriculares. Os projetos de quatro doutorandos do PDTT visam estudar a tradução e/ou a terminologia em contexto
institucional (Serviço Social, Sistema Bancário, Instituto Meteorológico, Ensino Superior), melhorando a qualidade dos seus meios
linguísticos e robustecendo a sua atividade. Dois projetos de doutorandos do PDTT visam domínios importantes de atividade social e
dos seus textos (Turismo, Jornalismo) e procuram melhorar a tradução, para língua portuguesa, de textos com impacto expressivo
das línguas chinesa e italiana. Dois projetos estão a ser realizados em contexto empresarial/organizacional no domínio da Segurança
(Associação Portuguesa de Segurança – APSEI com a empresa NAUTA; e International Atomic Energy Agency | Atoms for Peace and
Development – IAEA). Outro meio importante de ligação à sociedade é através de contributos investigativos na elaboração de bases
terminológicas e traduções por via do Gabinete de Tradução, Revisão e Comunicação Técnica – TRADUCTEK. Este gabinete
estabelece a ponte entre as empresas (Bosch, Siemens, Frisomat, Vivian Regina, Merck…) e os investigadores (integrados e em
formação) dos centros de investigação CLLC e CLUNL, para a realização de projetos, em vários domínios: Farmacologia, Materiais
Compósitos, Equipamento Industrial, Saúde…).

2. Pontos fortes

- O PDTT continua a ser o primeiro programa doutoral a conjugar, de forma expressiva e equitativa, a tradução e a terminologia, no
mundo lusófono e na Europa.  -  Comprova-se que o ano curricular  do PDTT oferece uma boa articulação entre as unidades
curriculares e as competências a desenvolver e conhecimentos a adquirir. - A estrutura curricular do PDTT é flexível, mas coesa, com
a possibilidade de os doutorandos frequentarem diferentes opções em função dos seus perfis e interesses investigativos. - O PDTT
tem forte pendor profissional e capacita os doutorandos para a realização de traduções, bases de dados terminológicas, apoio
linguístico e produção de conhecimento e de intervenção, permitindo divisar projetos inovadores de grande interesse para as
organizações, empresas, ensino e, desta forma, assegura a empregabilidade de nível avançado

3. Pontos fracos

Como alguns docentes se aposentaram nos últimos anos e não houve a desejável contratação de corpo docente, não se pode
oferecer algumas das opções condicionadas do programa doutoral.Pontos fortes
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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 11

Universo de respondentes 2

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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