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

O Programa Doutoral em Ciência e Tecnologia Alimentar e Nutrição é lecionado conjuntamente com a Universidade do Minho e a
Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. O concurso de abertura de candidaturas é gerido neste
momento pela Universidade do Minho, sendo que o Coordenador geral do PD é desta instituição. A parte curricular é lecionada nas 3
universidades em forma de blocos e são os alunos que se deslocam. Do total de 36 alunos do PD, 13 encontram-se inscritos na
Universidade de Aveiro, com orientadores da UA. 10 Alunos estavam em condições de preencher o Inquérito. 5 Alunos frequentam o
segundo ano, enquanto outros 5 estão na terceira inscrição, com duas alunas que estiveram de baixa médica durante meio ano. Uma
terceira aluna na terceira inscrição é estrangeira e realiza o doutoramento a tempo parcial em Portugal. Neste caso vai ser solicitada
ao Conselho Científico um prolongamento da inscrição. O desenvolvimento científico por parte da maioria dos alunos se tem refletido
em numerosas publicações em artigos em jornais internacionais e na sua participação em congressos com apresentações orais e
posters. No caso dos alunos com menos produtividade científica cabe aos orientadores dar um apoio suplementar para ajudar a
colmatar esta carência. Genericamente os alunos se encontram confortáveis com a orientação. Num caso único há um certo
desconforto por parte de uma aluna, que acha que os orientadores não respondem suficientemente rápido. Uma conversa com os
orientadores indica que a aluna tem uma certa dificuldade em escrever de forma fácil e percetível os seus resultados gerando
demoras nas respostas. Por outro lado esta aluna tem desenvolvido parte do seu trabalho experimental numa instalação tecnológica
fora de Aveiro ou Porto (na Ancose, Oliveira do Hospital), longe dos orientadores, aumentando desta forma o sentimento de
isolamento. Em relação às condições de trabalho, os equipamentos e instalações científicas são suficientes para desenvolver com
êxito os planos doutorais. Contudo é reportada falta de espaço nos laboratórios e carência de sítios para trabalho de escrita.
Igualmente os orientadores se queixam da falta das verbas das propinas, o que condiciona a aquisição de reagentes e material de
laboratório. Os consumíveis têm sido adquiridos com verbas de projetos dos orientadores e em alguns casos pelos próprios alunos ou
orientadores.

2. Pontos fortes

O ponto mais forte é a colaboração com outras instituições com conhecimentos e equipamentos complementares. Isto tem permitido:
Desenvolver tópicos de investigação/teses mais estruturados tirando proveito da expertise complementar das 3 instituições em
Tecnologia, Bioquímica e Nutrição. A componente lectiva ser realizada nas diferentes instituições, o que permite o contato com
realidades diferentes, acabando por aproveitar as especificidades instrumentais e humanas das 3 universidades Flexibilidade na
calendarização da parte lectiva do curso, facilitando desta forma a participação dos alunos em actividades complementares, como
congressos, workshops, etc. Reforço da capacidade de networking inter-universitário no campo alimentar que requer inúmeros
contributos de diversas áreas.

3. Pontos fracos

A expectativa de colaboração inter-institucional pode levar à constituição de equipas de orientação artificiais e não funcionais. Os
diferentes sistemas administrativos das universidades intervenientes dificulta a organização e controlo do decorrer do doutoramento
de forma integrada. A dificuldade de que a FCT envie o dinheiro das propinas depois do primeiro ano às Universidades dos
correspondentes orientadores.
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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 10

Universo de respondentes 10

Nº de estudantes que responderam ao relatório de estudante 10

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 -- --

2 de 2


