
ACEF/1213/23097 — Guião para a auto-
avaliação 

Caracterização do ciclo de estudos. 
A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora: 

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) 

 
A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras: 

 
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.): 

ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL) 

 
A3. Ciclo de estudos: 

Ciências e Tecnologias da Informação 

 
A3. Study cycle: 

Information Sciences and Technologies 

 
A4. Grau: 

Doutor 

 
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data): 

Declaração de rectificação n.º 1522/2011, D. República, 2.ª série —N.º 195 —11 de Outubro de 2011 

 
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos: 

Ciências e Tecnologias da Informação 

 
A6. Main scientific area of the study cycle: 

Information Science and Technologies 

 
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, 
de 16 de Março (CNAEF):  

<sem resposta> 

 
A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, 
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:  

<sem resposta> 

 
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 
256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável:  

<sem resposta> 

 
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau: 

180 

 
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março): 

3 anos letivos 

 
A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006, March 26th): 

3 years 

 
A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo: 
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15 

 
A11. Condições de acesso e ingresso: 

Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de doutor em Ciências e 
Tecnologias da Informação: 
a) Os titulares do grau de mestre ou equivalente legal; 
b) Os titulares de grau de licenciado, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente 
relevante 
que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo órgão 
científico legal e estatutariamente competente da universidade onde pretendem ser admitidos; 
c) Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando 
capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico legal e estatutariamente competente
da universidade onde pretendem ser admitidos. 

 
A11. Entry Requirements: 

To be eligible to apply for the degree of doctorate in Science and Information Technologies, candidates must: 
a) Be holders of a master degree or legal equivalent; 
b) Hold a bachelor degree, as well as an especially relevant academic or scientific curriculum, acknowledged 
as attestable of capacity for the realization of this study cycle by the statutory and legally competent body 
within the university in which they intend to obtain admission; 
c) Have an especially relevant academic, scientific or professional curriculum, acknowledged as attestable of 
capacity for the realization of this cycle of studies by the statutory and legally competent body within the 
university in which they intend to obtain admission. 

 

A12. Ramos, opções, perfis... 

Pergunta A12 

A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o 
ciclo de estudos se estrutura (se aplicável): 

Não 

 

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável) 

<sem resposta> 

A13. Estrutura curricular 

Mapa I -  

A13.1. Ciclo de Estudos: 
Ciências e Tecnologias da Informação 

 
A13.1. Study Cycle: 

Information Sciences and Technologies 

 
A13.2. Grau: 

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em 
que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of 
organisation of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
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Doutor 

 
A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

<sem resposta> 

 
A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

<no answer> 

 

A14. Plano de estudos 

Mapa II - - 1.º, 2.º e 3.º ano 

A14.1. Ciclo de Estudos: 
Ciências e Tecnologias da Informação 

 
A14.1. Study Cycle: 

Information Sciences and Technologies 

 
A14.2. Grau: 

Doutor 

 
A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

<sem resposta> 

 
A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

<no answer> 

 
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

1.º, 2.º e 3.º ano 

 
A14.4. Curricular year/semester/trimester: 

1st, 2nd and 3rd year 

 

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and 
credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / 
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / 
Optional ECTS*

Ciências e Tecnologias da Informação / Science and 
Information Technologies CTI / SIT 156 0

Não Especificada / Not specified n.e. / n.s. 0 24

(2 Items)  156 24

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Métodos de Investigação em 
Ciências e Tecnologias da 
Informação I 

CTI / SIT semestral / 
semester 225 54 (T=54) 9 Obrigatória / Mandatory 

Métodos de Investigação em 
Ciências e Tecnologias da 
Informação II

CTI / SIT semestral / 
semester 75 6 (OT=6) 3 Obrigatória / Mandatory 

Seminários de Investigação e 
Comunicação em Ciências e 
Tecnologias da Informação I 

CTI / SIT semestral / 
semester 100 27 (S=24, 

OT=3) 4 Obrigatória / Mandatory 
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Perguntas A15 a A16 
A15. Regime de funcionamento: 

Outros 

 
A15.1. Se outro, especifique: 

Os horários das optativas e de parte das obrigatórias não é imposto pelo Programa 

 
A15.1. If other, specify: 

The timetables of the electives and some of the mandatory courses is not set by the Programme 

 
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) 
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII) 

Luís Miguel Pina Coelho Teixeira Botelho 

 

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço 

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço 

Mapa III - Protocolos de Cooperação 

Mapa III 

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação: 
<sem resposta> 

 
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB): 

<sem resposta> 

 

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes 

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB) 
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço 
demonstrando a adequação dos recursos disponíveis.  

Seminários de Investigação e 
Comunicação em Ciências e 
Tecnologias da Informação II 

CTI / SIT semestral / 
semester 100 27 (S=24, 

OT=3) 4 Obrigatória / Mandatory 

Projeto de Investigação em 
Ciências e Tecnologias da 
Informação I 

CTI / SIT semestral / 
semester 225 6 (OT=6) 9 Obrigatória / Mandatory 

Projeto de Investigação em 
Ciências e Tecnologias da 
Informação II 

CTI / SIT semestral / 
semester 50 2 (OT=2) 2 Obrigatória / Mandatory 

Projeto de Investigação em 
Ciências e Tecnologias da 
Informação III 

CTI / SIT semestral / 
semester 50 2 (OT=2) 2 Obrigatória / Mandatory 

Projeto de Investigação em 
Ciências e Tecnologias da 
Informação IV

CTI / SIT semestral / 
semester 50 2 (OT=2) 2 Obrigatória / Mandatory

Não Especificada CTI / SIT semestral / 
semester 600 36 (TP= 35; 

OT=1) 24
Optativa – Tempo médio 
de contacto / Optional - 
Medium contact hours

Tese em Ciências e 
Tecnologias da Informação CTI / SIT semestral / 

semester 3025 100 (OT= 100) 121 Esta UC decorre durante 
os três anos letivos

(10 Items)       
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<sem resposta> 

 

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo 
dos seus estudantes no período de estágio e/ou formação em serviço. 

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos 
estágios e períodos de formação em serviço. 

<sem resposta> 

 
A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training 
periods. 

<no answer> 

 

A17.4. Orientadores cooperantes 

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB). 

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB) 
Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, 
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço. 

<sem resposta> 

 

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de 
professores). 

<sem resposta> 

Pergunta A18 e A19 
A18. Observações: 
 

Destaques: 
[Candidaturas e inscrições] 
As candidaturas estão abertas em permanência. Os alunos podem inscrever-se sem qualquer prejuízo em 
ambos os semestres. Esta flexibilidade permite captar mais alunos, sobretudo os que apenas estando 
prontos para ingressar no 2º semestre, não encontram outros doutoramentos com esta possibilidade. A 
admissão dos candidatos é feita essencialmente com base nas suas propostas de investigação. Se esta não 
enfatizar a motivação e as contribuições inovadoras da tese, se não mostrar que se trata de um problema do 
nível de um doutoramento, se não mostrar que se sabe como avaliar / validar a abordagem proposta ou se 
não mostrar que se tem uma ideia de como abordar o problema, será rejeitada, embora dando a possibilidade 
ao candidato para a melhorar. Isto contribui para aumentar a espectativa de sucesso dos admitidos. 
[Estrutura curricular] 
As optativas podem ser de qualquer ciclo de estudos e de qualquer escola do ensino superior, nacional ou 
estrangeira. Isto garante a melhor adequação às necessidades de aquisição de competências e pessoais de 
cada doutorando. 
Há dois tipos de obrigatórias: UCs com objetivo de aprendizagem (Projeto de Investigação 1 e Métodos de 
Investigação 1), e UCs com objetivo de controlo, gestão de mudança, atualização e avaliação ao longo do 
tempo (Projeto de Investigação 2, 3, 4; Métodos de Investigação 2; e Seminários 1 e 2). Destas, as de 

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de 
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher 
training study cycles)

Nome / 
Name

Instituição ou estabelecimento a 
que pertence / Institution

Categoria Profissional / 
Professional Title

Habilitação Profissional / 
Professional Qualifications

Nº de anos de 
serviço / No of 
working years
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seminários têm um forte objetivo de desenvolver a comunicação oral e escrita. Esta organização fornece as 
ferramentas mentais e as competências para investigação e gestão de projeto logo no início (1º semestre), 
sempre com base na tese do aluno de modo a consumir menos recursos extra tese. Depois, todas as outras 
obrigatórias são desenhadas como MARCOS no trabalho normal que o aluno já teria de desenvolver. Estes 
marcos têm por objetivo disciplinar quer os alunos quer os orientadores. Além de estarem concebidas como 
marcos, várias obrigatórias, embora tenham responsável, são conduzidas pelos orientadores para os seus 
alunos, em mais um esforço para não consumir recursos extra doutoramento. 
A calendarização curricular é flexível, podendo o doutorando escolher organizações temporais mais 
ajustadas ao seu caso.  
[Alunos] 
Tendo em conta a duração de um doutoramento (3 anos), este CE é muito recente. Iniciou-se em 2007/2008 
apenas com um aluno que desistiu. Em 2008/2009 inscreveram-se 7 alunos que, com uma única exceção, 
pediram o estatuto de tempo parcial, não tendo ainda esgotado os respetivos tempos. Um único aluno 
entregou a tese e aguarda a marcação do exame. Um outro está agora em condições de entregar a tese, 
aguardando apenas a revisão do orientador. Atualmente, o Programa regista 29 alunos, dos quais 12 
ingressaram no 2º semestre. 
[Docentes e apoio administrativo] 
Todos os catedráticos do departamento estão envolvidos no Programa, ainda que nem todos os doutorados 
tenham já alunos. Existe apoio administrativo dedicado estável. 

 
A18. Observations: 
 

Emphases: 
[Application and enrolments] 
Applications may be received any time. Accepted students may be enrolled in both semesters without losing 
anything. This enables the Programme to attract more students, mainly those that were not ready to start in 
the 1st semester and cannot find other Doctoral Programmes in the 2nd semester. Acceptance of candidates 
is based mainly on the research proposal. All proposals that do not specify the problem, motivation and 
innovative contribution; an argument that the proposed problem has a PhD level, the intended approach; the 
research and validation / evaluation methodology will be rejected. If time allows, rejected candidates will have 
the chance to enhance the proposal and send it again. This contributes to improve the chances of success of 
accepted students 
[Curricular structure] 
Elective courses may be chosen from any cycle od studies, from any national or foreign university. This 
ensures a better fitness with the required competencies for the PhD project and with the student context. 
There are two groups of mandatory courses: courses with learning goals (Research Project 1 and Research 
Methods 1), and courses with control, change management, updating and continuous evaluation goals 
(Research Project 2, 3 and 4; Research Methods 2; and Seminars 1 and 2). Seminar courses have the 
additional goal of developing oral and in writing research communication skills. The described organization 
provides, upfront (1st semester), the mental tools and the competencies for research and for project 
management; Nonetheless, they use the student research example in order not to increase too much the extra 
thesis required effort. Then, all other mandatory courses are designed as MILESTONES in the student 
research and learning work. Such milestones have the main goal of helping students and supervisors to keep 
on track. In addition to being thought of as milestones, several mandatory courses, in spite of having a 
responsible, are conducted by supervisors to their students, which is an additional effort of the Programme 
not to increase too much the extra thesis time and resources. 
The Programme curricular schedule is flexible in the sense that students may choose the timeline that better 
suits their circumstances. 
[Students] 
Relative to the PhD duration (3 years), this is a very young Programme. It started in 2007/2008, with a single 
student that gave up. In 2008/2009, 7 students were enrolled but, with a single exception, required the Partial 
Time status. None of these have already run out of time. The other has already handed his thesis. He is 
waiting for the examination. Currently, the Programme has 29 students of which, 12 were enrolled in the 2nd 
semester. 
[Teachers and administrative support] 
All department full professors are involved in the Programme. However, not all department professors have 
PhD students  
There is stable dedicated effective administrative support for the Programme 

 
A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa 
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa? 

Não 

 

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 
1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos. 

O Programa Doutoral em CTI tem dois objetivos gerais, um para os doutorandos, e outro para o 
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Departamento de CTI: 
- [alunos] aquisição de competências gerais de investigação em Ciências e Tecnologias da Informação, e o 
desenvolvimento de competências específicas significativamente especializadas numa das áreas de 
especialidade e em particular na área mais restrita em que a dissertação é efetuada.  
- [dcti] desenvolver a investigação e produção científica dos docentes do departamento, diretamente através 
da orientação de doutorandos e indiretamente através de projetos que integrem os trabalhos de 
doutoramento 

 
1.1. Study cycle's generic objectives. 

The Doctoral Program in Information Science and Technology has two global objectives, one for the students, 
and another one for the Department: 
[students] acquiring general research competences in Information Science and Technology, and developing 
specific specialized in-depth knowledge in one of the specialization areas of the Program, in particular in the 
area of the thesis; 
[department] develop research and scientific production of the teachers of the department, directly through 
thesis supervision, and indirectly through the integration of PhD research in research projects 

 
1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição. 

Um aspeto enfatizado dos objetivos e estratégia do ISCTE-IUL é a criação de conhecimento. Este objetivo 
traduz-se numa visão do ISCTE-IUL como research university. . Dado que o principal objetivo deste CE é o 
desenvolvimento de competências gerais de investigação e de conhecimento profundo num assunto 
específico, então o objetivo do CE reflete a missão do ISCTE-IUL. 

 
1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy. 

An emphasized aspect of ISCTE-IUL objectives and mission is creating knowledge. This strategic objective is 
translated by a vision of ISCTE as a research university. Since the major objective of the Programme is to 
develop global research competences and specific in-depth knowledge in chosen problems, the objective of 
the Programme parallels ISCTE-IUL mission. 

 
1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos. 

Orientadores e docentes de UCs obrigatórias conhecem os objetivos dos doutoramentos em geral – inovar 
significativamente e com qualidade em áreas de intervenção escolhidas. 
Estes objetivos são transmitidos aos alunos logo durante o processo de candidatura porque, enquanto a 
proposta de investigação apresentada na candidatura não salientar claramente a sua contribuição inovadora, 
o candidato não é aceite. O guia para a proposta de investigação, disponível no sítio web do curso, salienta a 
importância da contribuição inovadora. 
O sítio web do Curso afirma explicitamente os seus objetivos, o que constitui uma via de divulgação para 
docentes e alunos. 
As aulas de Métodos de Investigação (1) e os Seminários de Investigação e Comunicação (1) são outros 
canais de divulgação destes objetivos. 
Finalmente, o Diretor do Curso tem uma reunião semestral com todos os estudantes e novos orientadores em 
que apresenta os objetivos e os aspetos fundamentais do funcionamento do Curso.  

 
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives. 

Supervisors and mandatory course teachers know the general objectives of all doctoral programs – produce 
significant quality innovation in the specific research area. 
These objectives are conveyed to the students, during their application process because the application 
research proposal is accepted only when it clearly emphasizes the intended innovative contribution. The 
guide for research proposal, available on the web site, also makes it clear the importance of innovative 
contributions. 
The Program’s Web Site explicitly claims the Program’s objectives, which is another way of communication 
with students and teachers. 
The classes of Research Methods (1) and the Research and Communication Seminars (1) are two other 
channels of disseminating the Program’s objectives. 
Each semester, the Programme’s Director has a meeting with all new students and supervisors, in which the 
Programme’s objectives and the way it works are presented. 

 

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da 
Qualidade 

2.1 Organização Interna 

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a 
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revisão e actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente. 
O conselho científico (CC) é o órgão de coordenação central das atividades científicas e dos processos 
relativos à carreira docente e de investigação. Delibera sobre a distribuição do serviço docente, sujeitando-a 
a homologação do Reitor; pronuncia-se sobre a criação e alteração de ciclos de estudos e aprova os planos 
de estudos dos ciclos de estudos ministrados, bem como as disposições sobre transições curriculares. 
Intervêm neste processo: CC do Dep, CC da Escola, Comissão Análise Curricular, CP, CC, Reitor. A criação e 
alteração de cursos é regulamentada por despacho reitoral com os referenciais a considerar, as 
competências dos diferentes órgãos e os elementos que devem constar da instrução dos processos, cuja 
aprovação é precedida por parecer positivo da CAC a qual assegura a conformidade dos planos de estudo 
dos cursos aos padrões de garantia da qualidade, às normas das entidades reguladoras e à política e 
estratégia para a qualidade e a sustentabilidade institucional 

 
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the 
syllabus revision and updating, and the allocation of academic service. 

The scientific council(CC)is the central coordinating body of scientific activities and processes relating to the 
teaching career and to research. This body decides on the distribution of teaching activities, and is subject to 
the approval of the Retor; decides on the creation and modification of study cycles and approves the 
curricula of the programmes offered, as well as the provisions on curricular transitions. This process 
includes: Dept.’s CC, School’s CC, Curricular Review Committee, CC, CP, Retor. The creation and 
modification of programmes is governed by Retor’s order, which includes the references to take into account, 
the responsibilities of the different bodies and the organizational procedures to be included in the trial 
processes, whose approval is preceded by a positive opinion of the CAC,who ensures compliance of 
curricula to the standards of quality assurance, to the rules of regulatory entities and to the policy and 
strategy for quality and institutional sustainability 

 
2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão 
que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade. 

No ISCTE, em geral, a participação de docentes e estudantes realiza-se através de reuniões de conselho de 
ano, avaliações intercalares das UCs e inquéritos finais de UC e de curso. No entanto, dada a maior 
diversidade das circunstâncias que condicionam os alunos de doutoramento, as decisões no Programa 
Doutoral são tomados em consonância com os docentes das cadeiras obrigatórias e com os orientadores. 
Estes encarregam-se de descentralizar o processo, discutindo os assuntos pertinentes com os seus alunos. 
Além disso, foram criadas 3 listas de email, uma de docentes e orientadores, outra de alunos, e uma geral 
que são usadas para discussões e processos descentralizados de auscultação dos envolvidos e de tomada 
de decisão. Vários assuntos levados ao coordenador do Programa, através de contacto direto. Finalmente, 
através do secretariado do Programa, são também dados a conhecer assuntos de resolução e preocupações 
da comunidade. 

 
2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that 
have an influence on the teaching/learning process, including its quality. 

In ISCTE, in general, the participation of faculty and students takes place via “year council” meetings, mid-
term and final surveys for CU and for the programme. However, in the Doctoral Programme, decisions are 
made in consonance with the Professors of the mandatory courses and the Supervisors. Professors and 
supervisors decentralize the process taking relevant subjects to their students. In addition 3 mailing lists 
were created – one for Professors and Supervisors, another for students and a global one – that are used to 
discuss any relevant matters of the Programme, to acquire the feelings of the stakeholders, and to distributed 
decision making processes. Issues are also taken directly to the Director of the Programme, for being 
handled. Finally, matters subject to decision and concerns of the community are also acknowledged through 
the interaction with the Programme administrative staff. 

 

2.2. Garantia da Qualidade 

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.  
A monitorização da qualidade do ensino segue uma abordagem multinível que procura articular as avaliações 
efetuadas para produzir relatórios anuais de autoavaliação, e propostas de melhoria e acompanhamento que 
contribuam para a sua melhoria contínua. Este processo contempla os seguintes níveis sucessivos de 
avaliação: UC, Curso, Unidade Orgânica e ISCTE-IUL. Estes relatórios orientam-se pelos termos de referência 
do Manual da Qualidade e incluem uma síntese dos pontos fortes e fracos e propostas de melhoria a 
implementar no ano seguinte, com a respetiva calendarização e efeitos esperados para ser possível efetuar a 
sua monitorização. O Gabinete de Estudos, Avaliação, Planeamento e Qualidade (GEAPQ) proporciona o 
apoio técnico e logístico previsto nas suas competências, competindo à Direção de Sistemas de Informação 
garantir a produção e disponibilização on-line da maior parte da informação. É produzido um relatório 
semestral por UC e, para cada ciclo de estudos, um relatório anual. 

 
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle.  

Monitoring the quality of education follows a multilevel approach that seeks to articulate the conducted 
evaluations to produce annual self-assessment reports, and proposals for improvement and monitoring that 
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contribute to its continuous enhancement. This process includes the following successive levels of 
evaluation: CU, programme, Organic Unit and ISCTE-IUL. These reports are guided by the terms of reference 
within the Quality Manual, and include a summary of the strengths and weaknesses, as well as suggestions 
for improvements to be implemented in the following year, with their timing and expected effects, in order to 
make monitoring possible. The Office of Research, Evaluation, Planning and Quality (GEAPQ) provides 
technical and logistical support, as defined by its competences, and the Directorate of Information Systems 
ensures production and online availability for most of the information. A biannual report is produced for each 
CU, and an annual report for each programme. 

 
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na 
instituição.  

O modelo organizacional do sistema de garantia da qualidade (SIGQ) do ISCTE-IUL incluí a Comissão de 
Garantia da Qualidade (CGQ), o Conselho Consultivo de Garantia da Qualidade, um Painel de stakeholders 
externos, a Comissão de Análise Curricular e o GEAPQ. A CGQ é presidida por um Vice-Reitor ou Pró-Reitor 
para a qualidade e integra um Coordenador Executivo do SIGQ responsável por gerir a implementação e 
monitorização do SIGQ. São também membros da CGQ os: Presidentes dos Conselhos Científico e 
Pedagógico, Diretores de Escolas, Representantes dos alunos, Administrador e Diretor Coordenador. A CGQ 
é responsável por: propor ao Reitor os objetivos estratégicos para a qualidade; estabelecer os 
procedimentos e planos de atividades para a concretização e monitorização do SIGQ; assegurar o 
ajustamento do SIGQ às normas legais e critérios das entidades reguladoras; aprovar a proposta de relatório 
de autoavaliação institucional; rever o Manual da Qualidade 
 

 
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.  

The organizational model of the system of quality assurance (SIGQ) at ISCTE-IUL includes the Commission 
for Quality Assurance (CGQ), the Advisory Council for Quality Assurance, a panel of external stakeholders, 
the Curricular Review Committee and the GEAPQ. The CGQ is headed by a Vice Rector or Pro Rector for 
quality and includes an SIGQ executive coordinator, who is responsible for managing the implementation and 
monitoring of SIGQ. The following are also members of the CGQ: Presidents of the Scientific and Pedagogic 
Councils, School Principals, Students’ Representatives, Administrator and Chief Coordinator. The CQC is 
responsible for: proposing the strategic objectives for the quality to the Rector, establishing procedures and 
activity plans for the implementation and monitoring of SIGQ; ensuring SIGQ adjustment to legal standards 
and criteria of the regulatory entities; approving the draft of the institutional self-evaluation report; review the 
Quality Manual. 

 
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.  

A garantia da qualidade do ensino/aprendizagem assenta na elaboração dos relatórios sequenciais de 
autoavaliação já referidos. Posteriormente o presidente da CGQ e o GEAPQ elaboram um relatório síntese do 
ensino e o plano global de ação para a melhoria da qualidade do ensino no ISCTE-IUL. A CGQ faz uma análise 
sobre o grau de prossecução dos objetivos definidos para a qualidade do ensino e um parecer sobre o 
funcionamento do sistema interno de garantia da qualidade do ensino, bem como um plano global de 
melhoria. A CGQ aprecia o relatório de autoavaliação e são propostos ao Reitor a aprovação dos programas 
de promoção da qualidade e a alocação dos meios necessários, bem como a aprovação do relatório de 
autoavaliação. Para além destes procedimentos de recolha de informação, acompanhamento e avaliação 
periódica do ciclo de estudos, existem outros já referidos anteriormente como a avaliação intercalar e os 
inquéritos semestrais de monitorização da qualidade do ensino 

 
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle.  

Quality assurance in teaching/learning is based on the elaboration of the above-mentioned sequential self-
assessment reports. Then, the president of the CQC and the GEAPQ prepare a synthesis report of teaching 
and the global plan of action to improve the quality of teaching at ISCTE-IUL. The CGQ analyses the progress 
degree of the objectives set for the quality of teaching and an opinion on the functioning of the internal 
system of quality assurance in teaching, as well as a comprehensive plan for improvement. The CGQ 
examines the self-assessment report and the approval of programs to promote quality and allocation of 
necessary resources is proposed to the Rector, as well as the adoption of the self-assessment report. In 
addition to these procedures for collecting information, monitoring and periodically evaluating the 
programme, there are others already mentioned such as the mid-term and semi-annual surveys to monitor the 
quality of teaching. 

 
2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade  

http://www.iscte-iul.pt/Libraries/Sistema_de_Gest%c3%a3o_da_Qualidade/Manual_da_Qualidade_ISCTE-
IUL.sflb.ashx 
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de 
melhoria.  

A monitorização da qualidade do ensino realiza-se de acordo com uma abordagem multinível (UC, Curso, 
Unidade Orgânica e ISCTE-IUL) e procura articular as avaliações efetuadas de modo a produzir relatórios 
anuais de autoavaliação que contribuam para a sua melhoria contínua. Na avaliação intercalar são analisados 
os problemas detetados e apresentadas sugestões de melhoria específicas para o mesmo período e períodos 
seguintes. Com base nos resultados do inquérito de monitorização pedagógica é produzida uma 
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sistematização dos resultados. As UCs que se afastem significativamente dos objetivos e metas traçados são 
consideradas como não satisfatórias e referenciadas para melhoria, sendo então desencadeados 
procedimentos que podem incluir ações de formação em áreas de desenvolvimento pedagógico relevantes 
para os docentes da UC, a realização de uma auditoria pedagógica à UC para uma análise mais profunda da 
situação e a aplicação de soluções efetivas de melhoria. 

 
2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions.  

Monitoring the quality of teaching is carried out according to a multilevel approach (CU, Programme, Organic 
Unit and ISCTE-IUL) and seeks to articulate the conducted monitoring surveys to produce the annual self-
assessment reports that contribute to its continuous improvement. In the mid-term review, detected problems 
are discussed and specific improvement suggestions for the current/following periods are made. Based on 
the results of the teaching monitoring survey, a systematization of the results is produced. The course units 
that are significantly deviated from the objectives and targets are considered as unsatisfactory and 
referenced for improvement, triggering improvement procedures that may include training in relevant 
pedagogical development areas for the CU faculty, or a pedagogical audit to the CU to perform a deeper 
analysis of the situation and implementing effective solutions for improvement. 

 
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.  

É a primeira vez que o curso é avaliado 

 
2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.  

This is the first time the Programme is evaluated. 

 

3. Recursos Materiais e Parcerias 

3.1 Recursos materiais 

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios, 
salas de computadores, etc.). 

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

56 Salas de aula (2743 lugares sentados) 3212.9

56 salas de aula com 1 PC com acesso rede de dados e projector (2743 lugares sentados) 3212.9

Área total com acesso Wireless 6173.9

13 laboratórios de informática (307 lugares sentados) 702.7

2 anfiteatros com 122 lugares cada um 260

1 anfiteatro com 200 lugares 365

1 anfiteatro com 248 lugares 230

1 anfiteatro com 204 lugares 187.9

1 anfiteatro com 168 lugares 187.9

2 anfiteatros com 192 lugares cada um 333.8

1 grande auditório com 497 lugares 1189.6

3 auditórios planos com 50 lugares cada um 329.2

1 auditório plano com 70 lugares 150

Biblioteca (234 lugares sentados) 1733

Sala Estudo Geral (120 lugares sentados) 490

Sala Estudo em grupo (207 lugares sentados) 203

Salas de investigação (104 lugares sentados) 373.3

Gabinetes de Investigadores (26 lugares sentados) 186.4

Laboratórios de Investigação (174 lugares sentados) 849.5

Centros de investigação 1056.8

Espaço de exposições 372.8

Sala Polivalente (Impressões, reprografia, apoio informático e logístico) 125

Cantina 375

Restaurante e bares 758.5

8 Salas de reuniões com 96 lugares sentados 193.2

Residência Universitária (alunos e docentes deslocados) 6580
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3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos 
e científicos, materiais e TICs). 

3.2 Parcerias 

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos. 
O CE não estabeleceu ainda parcerias institucionais com centros de investigação nem com universidades 
internacionais. No entanto, os trabalhos de investigação e os grupos e projetos em que se enquadram 
desenvolvem cooperações informais internacionais e nacionais. 

 
3.2.1 International partnerships within the study cycle. 

This Programme has not yet created institutional partnerships with international research centers or 
universities. However, research work being developed by research groups associated with PhD research 
projects develop national and international informal cooperation bounds 

 
3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior 
nacionais. 

Existem três tipos de colaborações com outros ciclos de estudos. 1) Os alunos que fizeram certas UCs de 
Sistemas de Informação, e de Telecomunicações e Redes nos seus cursos de mestrado não têm de fazer 
algumas ou todas as cadeiras optativas. 2) Professores do primeiro e do segundo ciclos divulgam a sua 
investigação e a dos sues alunos de doutoramento aos seus alunos de mestrado e de licenciatura, 
persuadindo-os a seguirem a via da investigação ao nível do doutoramento. 3) Alguns elementos de grupos 
de investigação onde decorrem projetos de doutoramento são alunos de mestrado e de licenciatura que 
ficam desde cedo a conhecer o trabalho de investigação dos seus colegas doutorandos. Frequentemente, os 
orientadores de doutoramento assumem posições de liderança nesses grupos. 

 
3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education 
system. 

There are three kinds of collaborations with other study cycles. 1) Students that have completed specified 
information systems or telecommunications and networks courses during their master Programmes will not 
have to attend elective courses. 2) First and second cycles teachers disseminate their research and that of 
their PhD students to their undergraduate and master students, persuading them to pursue their research at 
the PhD level. 3) Some members of the groups involved in PhD research are MSc or undergraduate students 
that become acquainted with the PhD level research being carried out in their groups. Often, PhD supervisors 
are also research group leaders. 

 
3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos. 

Atualmente não há procedimentos para promover a cooperação interinstitucional no CE 

 
3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle. 

Currently there are still no defined procedures to promote inter-institutional cooperation in the study cycle 

 
3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público. 

As áreas de especialidade “Informática Aplicada à Gestão e às Ciências Sociais” e “estudos de informação” 
potenciam o surgimento de alunos que desenvolvem a sua investigação no âmbito da sua atividade 
profissional. A coordenação do CE sensibiliza os candidatos para as diversas vantagens de um 
doutoramento que coincide com a atividade profissional. Mesmo sem coincidência não total, é vantajoso que 

Gabinete de Apoio ao aluno 30

Parques de estacionamento 7600

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Número de computadores existentes nos laboratórios de informática 405

Número de computadores existentes na biblioteca 61

Número de computadores existentes nas salas de estudo 13

Impressoras: Sala polivalente, biblioteca e residência 11

Fotocopiadoras: Sala Polivalente, biblioteca e espaços comuns (com cartão recarregável) 17
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haja sinergias entre as duas coisas. O empregador estará mais recetivo e interessado no doutoramento e, 
além do mais, o doutorando não tem de exercer duas atividades separadas – investigar e trabalhar.  
A coordenação do CE tem fomentado a discussão com o corpo docente do Departamento sobre os 
problemas das teses realizadas em ambiente empresarial. Dos problemas discutidos destacam-se 1) a 
dificuldade de publicar segredos de negócio e a consequente dificuldade da defesa da tese; e 2) a dificuldade 
associada à conceptualização de uma tese de doutoramento que se prefigura como um negócio. 

 
3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector. 

The specialization areas “Informatics Applied to Management and Social Sciences” and “Information Studies” 
facilitate the appearance of students that develop their research in the context of their professional activity. 
The Programme coordination emphasizes the advantages of doing a PhD that coincides with one’s 
professional activity, or at least, of synergies between both. The employer becomes more interested in and 
motivated to the employee research activity, and the student does not have to perform two activities at the 
same time – to work and to research. 
The Program coordination has motivated discussions among the department staff about the problems 
associated with PhD theses within the scope of professional activities. The major of those problems are (1) 
the difficulty of publishing business classified subjects and the consequent difficulty regarding the defense of 
the thesis; and (2) the difficulty of conceptualizing a PhD thesis as a business process 

 

4. Pessoal Docente e Não Docente 

4.1. Pessoal Docente  

4.1.1. Fichas curriculares 

Mapa VIII - Luís Miguel Pina Coelho Teixeira Botelho 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Luís Miguel Pina Coelho Teixeira Botelho 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Associado ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Alexandra Cláudia Rebelo Paio 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Alexandra Cláudia Rebelo Paio 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 
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Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Américo Manuel Carapeto Correia 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Américo Manuel Carapeto Correia 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Catedrático ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Anders Lyhne Christensen 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Anders Lyhne Christensen 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Bráulio Alexandre Barreira Alturas 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Bráulio Alexandre Barreira Alturas 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 
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<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Carlos José Corredoura Serrão 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Carlos José Corredoura Serrão 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Carlos Manuel Jorge da Costa 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Carlos Manuel Jorge da Costa 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Francisco António Bucho Cercas 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Francisco António Bucho Cercas 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 
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<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Associado ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Henrique José da Rocha Oneill 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Henrique José da Rocha Oneill 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Associado ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Joaquim António Marques dos Reis 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Joaquim António Marques dos Reis 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Jorge Manuel Lopes Leal Rodrigues da Costa 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
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Jorge Manuel Lopes Leal Rodrigues da Costa 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Luís Eduardo de Pinho Ducla Soares 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Luís Eduardo de Pinho Ducla Soares 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Marco Alexandre dos Santos Ribeiro 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Marco Alexandre dos Santos Ribeiro 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Page 16 of 77ACEF/1213/23097 — Guião para a auto-avaliação

21-12-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b694663e-e7e7-b726...



Mapa VIII - Mário José Batista Romão 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Mário José Batista Romão 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Nuno Manuel Branco Souto 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Nuno Manuel Branco Souto 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Nuno Manuel de Carvalho Ferreira Guimarães 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Nuno Manuel de Carvalho Ferreira Guimarães 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Catedrático ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Nuno Manuel Mendes Cruz David 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Nuno Manuel Mendes Cruz David 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Paulo Jorge Lourenço Nunes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Paulo Jorge Lourenço Nunes 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Paulo Miguel Rasquinho Ferreira Rita 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Paulo Miguel Rasquinho Ferreira Rita 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Catedrático ou equivalente 
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Pedro de Paula Nogueira Ramos 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Pedro de Paula Nogueira Ramos 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Associado ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Pedro Joaquim Amaro Sebastião 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Pedro Joaquim Amaro Sebastião 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Rui Miguel Neto Marinheiro 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Rui Miguel Neto Marinheiro 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 
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4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

100 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Carlos Gonçalves 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Carlos Gonçalves 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Luís Miguel Velez Lapão 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Luís Miguel Velez Lapão 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

Universidade Nova de Lisboa 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

Instituto de Higiene e Medicina Tropical 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Auxiliar ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Paulo Alexandre Ribeiro Cortez 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Paulo Alexandre Ribeiro Cortez 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

Universidade do Minho 
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

Escola de Engenharia 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Associado ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Pedro Alexandre de Mourão Antunes 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Pedro Alexandre de Mourão Antunes 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

Victoria University of Wellington  

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

School of Information Management 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Associado ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Pedro Teixeira Isaías 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Pedro Teixeira Isaías 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

<sem resposta> 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Rafael Afonso Chiquelho Alves Bastos 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Rafael Afonso Chiquelho Alves Bastos 
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

<sem resposta> 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - Rui Miguel Henriques Dias Morgado Dinis 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
Rui Miguel Henriques Dias Morgado Dinis 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

Unversidade Nova de Lisboa 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

Faculdade de Ciências e Tecnologia 

 
4.1.1.4. Categoria: 

Professor Associado ou equivalente 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

Mapa VIII - José Miguel de Oliveira Monteiro Sales Dias 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
José Miguel de Oliveira Monteiro Sales Dias 

 
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.4. Categoria: 

<sem resposta> 

 
4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

<sem resposta> 

 
4.1.1.6. Ficha curricular de docente: 

Mostrar dados da Ficha Curricular 

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião) 
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4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name Grau / 
Degree

Área científica / 
Scientific Area

Regime de tempo / 
Employment link

Informação/ 
Information

Luís Miguel Pina Coelho Teixeira 
Botelho 100 Ficha em 

preenchimento

Alexandra Cláudia Rebelo Paio 100 Ficha em 
preenchimento

Américo Manuel Carapeto Correia 100 Ficha em 
preenchimento

Anders Lyhne Christensen 100 Ficha em 
preenchimento

Bráulio Alexandre Barreira Alturas 100 Ficha em 
preenchimento

Carlos José Corredoura Serrão 100 Ficha em 
preenchimento

Carlos Manuel Jorge da Costa 100 Ficha em 
preenchimento

Francisco António Bucho Cercas 100 Ficha em 
preenchimento

Henrique José da Rocha Oneill 100 Ficha em 
preenchimento

Joaquim António Marques dos Reis 100 Ficha em 
preenchimento

Jorge Manuel Lopes Leal 
Rodrigues da Costa 100 Ficha em 

preenchimento

Luís Eduardo de Pinho Ducla 
Soares 100 Ficha em 

preenchimento

Marco Alexandre dos Santos 
Ribeiro 100 Ficha em 

preenchimento

Mário José Batista Romão 100 Ficha em 
preenchimento

Nuno Manuel Branco Souto 100 Ficha em 
preenchimento

Nuno Manuel de Carvalho Ferreira 
Guimarães 100 Ficha em 

preenchimento

Nuno Manuel Mendes Cruz David 100 Ficha em 
preenchimento

Paulo Jorge Lourenço Nunes 100 Ficha em 
preenchimento

Paulo Miguel Rasquinho Ferreira 
Rita 100 Ficha em 

preenchimento

Pedro de Paula Nogueira Ramos 100 Ficha em 
preenchimento

Pedro Joaquim Amaro Sebastião 100 Ficha em 
preenchimento

Rui Miguel Neto Marinheiro 100 Ficha em 
preenchimento

Carlos Gonçalves Ficha em 
preenchimento

Luís Miguel Velez Lapão Ficha em 
preenchimento

Paulo Alexandre Ribeiro Cortez Ficha em 
preenchimento

Pedro Alexandre de Mourão 
Antunes

Ficha em 
preenchimento

Pedro Teixeira Isaías Ficha em 
preenchimento

Rafael Afonso Chiquelho Alves 
Bastos

Ficha em 
preenchimento

Rui Miguel Henriques Dias 
Morgado Dinis

Ficha em 
preenchimento

José Miguel de Oliveira Monteiro 
Sales Dias

Ficha em 
preenchimento

   2200  
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<sem resposta> 

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos 

4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição 
<sem resposta> 

 
4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático, 
calculado após a submissão do formulário) 

<sem resposta> 

 
4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três 
anos 

<sem resposta> 

 
4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a 
três anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário) 

<sem resposta> 

 
4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor 

<sem resposta> 

 
4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático, 
calculado após a submissão do formulário) 

<sem resposta> 

 
4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um 
ano 

<sem resposta> 

 
4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de 
um ano (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário) 

<sem resposta> 

 
4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) 

<sem resposta> 

 
4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) 
(campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário) 

<sem resposta> 

 

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5 

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente 
actualização 

Os procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente do ISCTE-IUL encontram-se definidos no 
despacho nº. 16623/2010, publicado em DR nº. 212 de 2 de novembro de 2010. A avaliação individual do 
desempenho dos docentes coexiste no ECDU com a avaliação no âmbito de concursos para recrutamento de 
professores e de provas de agregação, e também com a avaliação após período experimental, mas distingue-
se das restantes formas de avaliação consignadas no ECDU pelo seu carácter universal e periódico. A 
avaliação de desempenho tem ainda em consideração, todas as vertentes constantes no Regulamento de 
prestação de serviços dos docentes do ISCTE-IUL. A avaliação do desempenho dos docentes realiza-se em 
períodos trienais, tendo por base objetivos anuais, nas seguintes vertentes: investigação; ensino; gestão 
universitária; transferência de conhecimentos. A vertente de investigação contempla o desempenho de 
atividades de investigação científica, criação cultural e artística ou desenvolvimento tecnológico. A vertente 
do ensino consiste no desempenho da atividade de docência de unidades curriculares, orientação de 
dissertação e projetos de mestrado, teses de doutoramento e publicações pedagógicas. A dimensão gestão 
universitária contempla o desempenho de cargos de órgãos da Instituição, atividades de coordenação e 
outras tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão competentes. A vertente transferência de conhecimento 
considera o desempenho dos docentes em atividades de extensão universitária, divulgação científica e 
valorização económica e social do conhecimento. A periodicidade da avaliação do desempenho reporta-se ao 
trabalho desenvolvido nos três anos civis completos imediatamente anteriores àquele em que é efetuada, 
tendo em consideração os objetivos anuais. O processo de avaliação decorre nos meses de janeiro a junho 
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do ano imediatamente seguinte ao triénio em avaliação. O resultado da avaliação do desempenho do triénio é 
obtido de acordo com o método e critérios definidos no Regulamento de Avaliação de Desempenho dos 
Docentes do ISCTE-IUL, definido no despacho acima referido. A classificação global é expressa em cinco 
níveis: Inadequado; Suficiente; Bom; Muito Bom e Excelente. A classificação de nível Inadequado é 
considerada avaliação negativa do desempenho, sendo os restantes níveis considerados avaliação positiva. 
No processo de avaliação do desempenho dos docentes participam os seguintes intervenientes: Avaliado; 
Diretor do Departamento; Conselho Científico; Painel de Avaliadores; Conselho Coordenador da Avaliação do 
desempenho dos Docentes. O processo de avaliação do desempenho inclui as seguintes fases: Definição do 
objetivo geral para o triénio; autoavaliação; validação; avaliação; audiência e homologação e notificação da 
avaliação. A plataforma eletrónica “i-meritus” garante a atualização permanente da informação sobre as 
quatro vertentes da avaliação do desempenho dos docentes. 

 
4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating 

The procedures for assessing the performance of teaching staff at ISCTE-IUL are defined in the order no. 
16623/2010, published in DR no. 212, November 2, 2010. The individual evaluation of teacher performance 
coexists at ECDU with the assessment in teacher recruitment and tests of aggregation, and also with the 
evaluation after the trial period, but is distinguished by its universal and periodical outline from other forms of 
assessment embodied in ECDU. The performance evaluation also takes into consideration all aspects 
contained in the Regulation of teacher service in ISCTE-IUL. Performance evaluation of teachers takes place 
in three-year periods, based on annual objectives, in the following areas: research, teaching, university 
management, knowledge transfer. The research aspect considers the performance of scientific research 
activities, artistic or cultural creation or technological development. The teaching aspect is the performance 
in the activity of teaching curricular units, supervising master's thesis and projects, doctoral theses and 
educational publications. The university management dimension includes the performance in occupying a 
position in bodies of the institution, coordination activities and other duties assigned by the competent 
bodies. The strand transfer of knowledge considers the performance of teachers in university extension 
activities, scientific dissemination and economic and social valuation of knowledge. The frequency of 
performance evaluation reports to the work developed in the three full calendar years immediately preceding 
that in which it is made, taking into account the annual targets. The evaluation process takes place in the 
months of January to June of the year immediately following the three year period under review. The result of 
evaluating the performance of the three years is obtained according to the method and criteria defined in the 
Regulation for Teacher Performance Evaluation of ISCTE-IUL, defined in the above-mentioned order. The 
overall rating is expressed in five levels: Inadequate; Suficient, Good, Very Good and Excellent. The 
Inadequate classification level is considered negative performance evaluation, the remaining levels are 
considered positive. In the process of evaluating the performance of teachers participate the following 
intervenients: the Reviewed, the Department Director, the Scientific Council, the Panel of Examiners, the 
Coordinating Council for Teacher Performance Evaluation. The performance evaluation process includes the 
following phases: Definition of the overall objective for the triennium; self-assessment; validation; evaluation; 
hearing and approval and notification of assessment. The electronic platform "i-Meritus' ensures the 
continuous update of information on the four aspects of teacher performance evaluation. 

 
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente 

http://goo.gl/viyxf 

4.2. Pessoal Não Docente  

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos.  
No ISCTE-IUL não existe uma afetação direta de pessoal a cada ciclo de estudos, pelo que para este curso 
está 
estimado o equivalente a 0.4 pessoas. 

 
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle.  

ISCTE-IUL there is no direct association of non-academic staff to each programme. For this specific 
programme is estimated the equivalent to 0.4 people. 

 
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos.  

O pessoal não docente do ISCTE-IUL distribui-se pelas seguintes qualificações: 
30 funcionários com ensino básico 
84 funcionários com ensino secundário 
04 funcionários com bacharelato 
88 funcionários com licenciatura 
16 funcionários com mestrado 
03 funcionários com doutoramento 

 
4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle.  

The non-academic staff of ISCTE-IUL is distributed by the following qualifications: 
30 employees with the primary school or equivalent 
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84 employees with the secondary school or equivalent 
04 employees with bachelor 
88 employees with a degree 
16 employees with a master 
03 employees with a PhD 

 
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.  

O desempenho do pessoal não docente do ISCTE-IUL é medido pela aplicação do SIADAP, no que concerne 
aos funcionários com contrato por tempo indeterminado em funções públicas, e pela aplicação do 
Regulamento de avaliação do desempenho de trabalhadores não docentes com contrato individual de 
trabalho. Estes procedimentos visam contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade de serviço, para 
a coerência e harmonia da ação dos serviços, dirigentes e demais trabalhadores e para a promoção da sua 
motivação profissional e desenvolvimento de competências. A avaliação aplica-se pois a todo o pessoal não 
docente, independentemente do título jurídico da relação de emprego, e de acordo com os regulamentos de 
avaliação aplicáveis a cada modalidade, estando os seus procedimentos consubstanciados no Regulamento 
do Conselho Coordenador da Avaliação do ISCTE-IUL 

 
4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance.  

The performance of non-teaching staff at ISCTE-IUL is measured by applying the SIADAP, in respect of 
employees with contract of indefinite duration in public functions, and by implementing the Regulation of the 
performance evaluation of non-teaching employees with individual employment contracts. These procedures 
aim to help improve the performance and quality of service, the consistency and harmony of the activities 
carried out by the service, managers and other workers, and to promote their professional motivation and 
skill development. The rating applies for the entire non-teaching staff, regardless of the legal title of the 
employment relationship, and in accordance with the applicable evaluation regulations to each method, with 
its procedures embodied in Regulation of the Coordinating Council for the Evaluation of ISCTE-IUL. 

 
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.  

Em conformidade com o Decreto-Lei nº 50/98 de 11 de março, realiza-se anualmente o levantamento das 
necessidades de formação do pessoal não docente, através da elaboração de um questionário de diagnóstico 
e da sua respetiva aplicação. O Plano de Formação Profissional do pessoal não docente é proposto ao Reitor 
e procura assegurar a valorização profissional e adequação às exigências funcionais (procedimento de 
qualidade devidamente aprovado e certificado pela norma ISO 9001). Também os funcionários cujo vínculo 
contratual se rege pelo Código Geral do Trabalho participam em ações de formação profissional que o 
referido Código impõe e a instituição promove. 

 
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff.  

In accordance with Decree-Law No. 50/98 of March 11, an annual survey of training needs for non-teaching 
staff is conducted, through the development of a diagnostic questionnaire and its implementation. The 
Professional Training Plan of the non-teaching staff is proposed to the Rector and seeks to ensure the 
professional development and adaptation to functional requirements (quality procedure duly approved and 
certified by ISO 9001). The employees whose contractual relationship is governed by the Code of Labour are 
also engaged in professional training programmes that the mentioned Code imposes and the institution 
promotes. 

 

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem 

5.1. Caracterização dos estudantes 

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de 
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais). 

5.1.1.1. Por Género 

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 12.5

Feminino / Female 87.5

Page 26 of 77ACEF/1213/23097 — Guião para a auto-avaliação

21-12-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b694663e-e7e7-b726...



5.1.1.2. Por Idade 

5.1.1.3. Por Região de Proveniência 

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais 

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais 

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular 

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 0

24-27 anos / 24-27 years 0

28 e mais anos / 28 years and more 100

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 0

Centro / Centre 12.5

Lisboa / Lisbon 87.5

Alentejo / Alentejo 0

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 0

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin – 
parents' education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 0

Secundário / Secondary 0

Básico 3 / Basic 3 0

Básico 2 / Basic 2 0

Básico 1 / Basic 1 0

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin 
– parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 0

Desempregados / Unemployed 0

Reformados / Retired 0

Outros / Others 0

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

Doutoramento 8

 8
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5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos. 

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem  

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos 
estudantes.  

No ISCTE-IUL existem diversas estruturas de apoio pedagógico, como o Conselho Pedagógico (órgão de 
coordenação central das atividades pedagógicas), o Gabinete de Aconselhamento ao Aluno (atendimento 
personalizado aos estudantes), o Gabinete de Inserção Profissional (acompanhamento no processo de 
recrutamento, seleção e integração em estágios ou no mercado de trabalho), a Provedora do Estudante 
(defesa e promoção dos direitos/interesses dos estudantes) e o Gabinete de Relações Internacionais (gestão 
da internacionalização dos estudantes). Os alunos do 2º e 3.º ciclos contam ainda com o apoio regular dos 
orientadores na escolha dos temas de investigação, no desenvolvimento e conclusão dos seus trabalhos 
finais. Anualmente são realizadas sessões de apresentação da oferta formativa do ISCTE-IUL aos alunos de 
1º, 2º e 3º ciclos. Os trabalhadores-estudantes têm a opção de realizar o curso em tempo parcial. 

 
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.  

There are several structures at ISCTE-IUL for pedagogical support, such as the Pedagogical Council (central 
coordinating body of pedagogical activities), the Students Advice Bureau (personalized service to students) 
and the Professional Placement Office (monitoring the recruitment process, selection and integration in 
internships or in the labor market), the Student Ombudsman (defense and promotion of the rights/interests of 
students) and the International Relations Office (management of students internationalization). Students in 
2nd and 3rd cycles also have the regular support of the academic staff in the choice of research topics, 
development and conclusion of the their term papers. Each year are conducted presentation sessions to 
present the training offer of ISCTE-IUL to students attending the 1st, 2nd and 3rd cycles.. Working students 
have the option of taking the course part-time.  

 
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.  

As Escolas do ISCTE-IUL, no início de cada ano letivo, realizam sessões de receção e informação aos novos 
alunos para a sua integração na comunidade académica. Estas sessões procuram promover a socialização 
entre todos os alunos e a entrega do dossier do curso aos alunos, onde constam os regulamentos internos 
do ISCTE-IUL. Estas sessões tentam também proporcionar aos alunos de licenciatura uma melhor visão 
sobre o seu futuro profissional e académico. A ISTA realiza ainda anualmente o FISTA, Forum of ISCTE-IUL 
School of Technol. and Architec. que tem como um dos seus objetivos reforçar a ligação entre os seus 
estudantes e as unidades de investigação da escola 
A Associação de Estudantes representa e defende os interesses dos estudantes, respondendo às suas 
necessidades da vida académica através da promoção e desenvolvimento de atividades desportivas, eventos 
culturais e recreativos, com vista a promoção das melhores condições de desenvolvimento científico, 
desportivo, social e cultural 

 
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.  

In the beginning of each academic year, the schools of ISCTE-IUL organize sessions to welcome the new 
students, and to integrate them in the academic community. These opening sessions seek to promote 
socialization among all students, and to deliver the programme file to the student, that contains the internal 
ISCTE-IUL. These sessions also attempt to give 1st cycle students with a better insight into their future 
academic and professional career. The ISTA also hosts an annual FISTA - Forum of ISCTE-IUL School of 
Technologies and Architecture that has as one of its goals to promote the connection between students and 
the research units of the school. 
The Students Association of ISCTE-IUL represents and defends the interests of students by responding to the 
needs of academic life, particularly through the promotion and development of sports, cultural and 
recreational events, aiming to promote better standards of scientific, sports, social and cultural development. 

 
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.  

O Serviço de Ação Social concentra-se especialmente no apoio aos alunos em situação de carência 

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2010/11 2011/12 2012/13

N.º de vagas / No. of vacancies 15 15 15

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 2 11 5

N.º colocados / No. enrolled students 2 11 5

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 0 0 0

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0
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socioeconómica. Estes alunos têm acesso a duas alternativas para apoio financeiro: a atribuição de bolsa de 
estudo (através do DGES) e a atribuição de bolsa de ação social no âmbito dos Apoios de Emergência (do 
ISCTE-IUL).Foram celebrados protocolos com instituições bancárias que facilitam o acesso a financiamento 
aos alunos interessados. O Gabinete de Inserção Profissional assegura e promove o contacto entre alunos e 
empresas recrutadoras desenvolvendo um vasto conjunto de ações que visam preparar os alunos para o 
mundo do trabalho e promover o contacto entre alunos e empresas recrutadoras:envio de CV de finalistas às 
empresas; feiras de emprego; apresentações de empresas; disponibilização on-line de CV e de organização 
de estágios.O FISTA, Forum of School of Technol. and Architec tem também como objetivo a aproximação 
dos estudantes às realidades concretas das empresas nas áreas relevantes 

 
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.  

The Office of Social Action focuses primarily on supporting students in situations of socioeconomic 
deprivation. These students have access to two alternatives for financial support: student scholarships (from 
DGES) and social action scholarship under Emergency Support (from ISCTE-IUL). ISCTE-IUL also established 
agreements with banking institutions to facilitate access to student loans. The Professional Placement Office 
ensures and promotes contact between students and recruiting companies by developing a wide range of 
actions aimed at preparing students for the workplace and to promote contact between students and 
company recruiters: sending finalists CVs to companies; job fairs; company presentations; online CV and 
organization of internships. The FISTA, “Forum of ISCTE-IUL School of Technologies and Architecture” also 
aims at bridging the gap between students and companies in the relevant fields. 

 
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo 
ensino/aprendizagem.  

As UCs cujos resultados dos inquéritos fiquem aquém dos objetivos e metas traçados no Plano de 
Atividades e demais critérios fixados pelos órgãos de gestão do ISCTE-IUL relativamente ao ensino e 
aprendizagem são referenciadas para melhoria. O diretor de departamento, em articulação com o diretor do 
curso responsável pela UC analisa o relatório da UC e demais informação disponível. Se necessário, contacta 
o(s) docente(s) em causa e o Coordenador da UC e, consoante as conclusões, acordam um plano de ação de 
melhoria. Nos casos em que estes resultados se verificam simultaneamente em dois ou mais dos critérios 
estabelecidos, ou se não se tiver observado uma evolução positiva na edição seguinte da UC relativamente 
aos problemas referenciados, pode determinar-se a realização de uma auditoria pedagógica a essa UC com o 
objetivo de analisar mais aprofundadamente a situação e encontrar soluções efetivas de melhoria. 

 
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.  

CU whose survey results are below the objectives and targets defined in the Plan of Activities and other 
criteria set by the management bodies of ISCTE-IUL for education and learning are referenced for 
improvement. The department director, together with the director of the programme responsible for the CU 
examines the CU report and other available information. If necessary, they contact the faculty involved and 
the CU coordinator and, depending on the findings, agree on an action plan for improvement. In cases for 
which these results occur simultaneously in two or more of the criteria, or if a positive development in the 
next edition of the CU regarding the problems referenced does not take place, they can demand a pedagogical 
audit to the CU, in order to further explore the situation and find effective solutions. 

 
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.  

O Gab. de Relações Internacionais exerce as suas competências na área da internacionalização e no apoio ao 
desenvolvimento das atividades de cooperação e mobilidade académica.Tem por funções contribuir para a 
promoção intercultural dos estudos proporcionando experiências internacionais enriquecedoras a 
estudantes e docentes, promover a cooperação com universidades congéneres de todo o mundo, 
incrementar a participação em prog. internacionais, coordenar e acompanhar os projetos de âmbito 
internacional e potenciar a mobilidade de docentes e estudantes.Em cada depart. é nomeado um 
coordenador de ECTS e um coordenador ERASMUS que asseguram o reconhecimento mútuo de créditos e 
ainda um coordenador de estágios internacionais. No quadro dos programas de mobilidade é de salientar o 
excelente desempenho do ISCTE-IUL na mobilidade inbound e outbound de estudantes nos diversos 
cursos.A mobilidade de docentes está também a ser fortemente potenciada através da celebração de 
protocolos para o efeito 

 
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.  

The International Relations Office works in the field of internationalization and in operational support to the 
development of activities of cooperation and academic mobility.Its functions contribute to the promotion of 
intercultural studies providing and enriching international experience to students and teachers;to promote 
and strengthen cooperation with similar universities worldwide;to increase participation in European and 
international programs;to coordinate and monitor the projects of international scope;and to enhance the 
mobility of teachers and students.In each department, an ECTS coord.and an Erasmus coord. are appointed 
to ensure mutual recognition of credits and also a coordinator for international internships. In the context of 
mobility programs,the excellent performance of ISCTE-IUL in the inbound and outbound mobility of students 
in different programmes it is noteworthy. The mobility of teachers is also being strongly enhanced by the 
establishment of specific agreements 
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6. Processos 

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos  

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, 
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento.  

As principais competências a serem desenvolvidas no curso são (1) competências de investigação, incluindo 
a comunicação de investigação, e a gestão de projetos de investigação na área da especialidade do 
doutoramento; e (2) conhecimento profundo sobre o assunto específico do doutoramento. 
Competências de investigação, comunicação de investigação, e gestão de projetos de investigação são 
adquiridos através de 2 UCs de métodos de investigação, 2 UCs de seminários de investigação e 
comunicação, e 4 UCs de projeto de investigação, todas com avaliação. 
Conhecimento profundo específico é adquirido essencialmente através da UCs optativas (24 créditos, 
geralmente 4 UCs) e durante o trabalho de investigação para a tese, com a orientação do orientador e da 
Comissão de Acompanhamento. 
O curso também encoraja os alunos a publicarem a sua investigação em fora científicos, o que também 
contribui para todas as competências mencionadas. 

 
6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and 
measurement of its degree of fulfillment.  

The main competences to be developed in the Programme are (1) research competences, including research 
communication and research project management, in the specialization area of the PhD; and (2) in-depth 
knowledge of the specific PhD problem. 
Research, research communication, and research project management competences are acquired via 2 
research methods courses, 2 research and communication seminars, and 4 research project courses, all of 
them with evaluation. 
In-depth specific knowledge is basically acquired via 24 credits specific elective courses (usually, 4 courses) 
and during the research work that is done for the thesis, with the guidance of the supervisor and the Advisory 
Panel. 
The Programme also encourages students to publish their research in scientific fora, which also contributes 
to foster the mentioned competences 

 
6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.  

A estrutura curricular do curso corresponde ao Processo de Bolonha, nomeadamente promove a mobilidade, 
usa o sistema europeu de transferência de créditos, e integra o estudo, a formação e a investigação. 
Mobilidade: as cadeiras optativas podem ser escolhidas de qualquer escola do ensino superior, nacional ou 
internacional 
ECTS: o curso aceita a creditação para UCs optativas e obrigatórias, tanto com base em outras UCs 
realizadas pelo aluno, como com base em experiência acumulada ao longo da vida; e a organização 
semestral sugerida do plano curricular reflete uma distribuição de 30 ECTS por semestre, mas permite que 
estudantes e orientadores escolham organizações diferentes mais adequadas às suas condições e 
percursos. 
Este CE integra o estudo autónomo (principalmente na investigação conduzida pelo aluno para a sua tese), 
com a formação em investigação proporcionada por 8 UCs obrigatórias, e com a formação em assuntos 
específicos, adquirida pelas cadeiras optativa, totalmente livres 

 
6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process.  

The Programme curricular structure is consistent with the Bologna Process, namely, it promotes mobility, it 
uses the European system of credit accumulation and transference, and it integrates study, training and 
research. 
Mobility: elective courses may be freely chosen from any national or international university school 
ECTS: the Programme accepts accreditation requests for mandatory and elective courses, both based on 
other courses completed by the students, and from the experience they might have gathered along their lives; 
and the organization in semesters suggested in the curricular plan reflects a distribution of 30 ECTSs per 
semester while allowing some freedom to students and supervisors to choose different organizations more 
suitable to their circumstances 
This Programme integrates autonomous study (mainly within the research for the thesis) with research 
training (8 research courses), with specific training (24 credits of elective courses) 

 
6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de 
trabalho.  

1 – O curso não oferece cadeiras optativas; elas podem ser selecionadas de qualquer escola nacional ou 
internacional do ensino superior. O curso não tem nenhum poder de rever nem as cadeiras existentes nem os 
seus conteúdos. 
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2 - Quanto às obrigatórias (todas de investigação) 
 
a) São relativamente estáveis, pois os métodos de investigação, a gestão de projetos e as técnicas de 
comunicação de ciência não mudam com grande velocidade 
b) Faremos uma revisão, de três em três anos, com base na opinião dos alunos, dos orientadores, dos 
docentes das cadeiras correspondentes. Consideraremos a criação de um painel de aconselhamento do 
curso que possa ser consultado sobre estas e outras matérias. 

 
6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating.  

1 – The Programme doesn’t offer elective courses; they may be selected from any national or foreign 
university school. The Programme doesn’t have the power to review existing elective courses nor their 
contents. 
 
2 – Regarding mandatory courses (all of them research courses): 
a) They are relatively stable courses because research methods, research project management, and research 
communication techniques do not change rapidly;  
b) The Programme will review its mandatory courses, every three years, considering the opinions of the 
students, the supervisors, the course responsible teachers. We will consider the creation of Programme 
international advisory panel for these and other matters. 

 
6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.  

Todas as 8 UCs obrigatórias centram-se em diferentes aspetos da investigação, nomeadamente metodologia, 
comunicação, e gestão e controlo. Embora tenham coordenador, 5 destas UCs são conduzidas pelos 
orientadores para os seus alunos. Este desenho visa melhorar a integração entre as UCs e a investigação 
específica do aluno. As outras 3 UCs obrigatórias (Métodos de Investigação (1) e 2 seminários de 
investigação e comunicação) são também centradas nos projetos dos alunos. 
O sítio web do curso e a reunião de apresentação aos novos alunos e orientadores destacam o princípio de 
que as UCs opcionais devem ser escolhidas para o projeto específico, tendo em conta as aptidões já tidas 
pelo aluno. Esse destaque contribui para garantir a integração entre as UCs do curso e a investigação do 
aluno 
Finalmente, enquanto a tese tem 121 créditos, as outras UCS apenas totalizam 59. Esta distribuição também 
contribui para enfatizar o papel preponderante da investigação 

 
6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research.  

All 8 mandatory courses focus different aspects of research, namely methodology, communication, and 
management and control. Although each of them has a coordinator, 5 of these courses are conducted by 
supervisors to their students. This design aims a better integration between the courses and the student 
specific research project. The 3 other mandatory courses (Research Methods (1) and the 2 Research and 
Communication Seminars) are also centred on the students research projects. 
The Programme web site and the Programme presentation meeting to new students and supervisors stress 
the principle that elective courses should be selected for the concrete research project, considering the 
competences the student already has. This emphasis also contributes to ensure the integration between the 
Programme courses and research 
Finally, while the thesis has 121 credits, all other courses totalize 59 credits. This distribution also contributes 
to emphasise the major role of research 

 

6.2. Organização das Unidades Curriculares  

6.2.1. Ficha das unidades curriculares 

Mapa IX - Tese em Ciências e Tecnologias da Informação / Phd Thesis in Information Science and Technologies 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Tese em Ciências e Tecnologias da Informação / Phd Thesis in Information Science and Technologies 

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo): 

Luís Miguel Pina Coelho Teixeira Botelho - 100 (OT) 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

Cada docente - 100 (OT): 
Alexandra Cláudia Rebelo Paio  
Américo Manuel Carapeto Correia  
Anders Lyhne Christensen  
Bráulio Alexandre Barreira Alturas  
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Carlos Manuel Jorge da Costa  
Carlos Gonçalves  
Carlos José Corredoura Serrão  
Francisco António Bucho Cercas  
Henrique José da Rocha Oneill 
Joaquim António Marques dos Reis  
José Miguel de Oliveira Monteiro Sales Dias ) 
Luís Eduardo de Pinho Ducla Soares 
Mário José Batista Romão 
Marco Alexandre dos Santos Ribeiro 
Nuno Manuel Mendes Cruz David 
Nuno Manuel de Carvalho Ferreira Guimarães 
Nuno Manuel Branco Souto 
Paulo Jorge Lourenço Nunes  
Paulo Miguel Rasquinho Ferreira Rita 
Pedro de Paula Nogueira Ramos 
Rui Miguel Neto Marinheiro 
Sancho Moura Oliveira 
Pedro Joaquim Amaro Sebastião 
Luís Miguel Velez Lapão 
Paulo Alexandre Ribeiro Cortez 
Pedro Alexandre de Mourão Antunes 
Pedro Teixeira Isaías 
Rafael Afonso Chiquelho Alves Bastos 
Rui Miguel Henriques Dias Morgado Dinis 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

Alexandra Cláudia Rebelo Paio 
Américo Manuel Carapeto Correia 
Anders Lyhne Christensen 
Bráulio Alexandre Barreira Alturas 
Carlos Manuel Jorge da Costa 
Carlos Gonçalves 
Carlos José Corredoura Serrão 
Francisco António Bucho Cercas 
Henrique José da Rocha Oneill 
Joaquim António Marques dos Reis 
José Miguel de Oliveira Monteiro Sales Dias 
Luís Eduardo de Pinho Ducla Soares 
Mário José Batista Romão 
Marco Alexandre dos Santos Ribeiro 
Nuno Manuel Mendes Cruz David 
Nuno Manuel de Carvalho Ferreira Guimarães 
Nuno Manuel Branco Souto 
Paulo Jorge Lourenço Nunes  
Paulo Miguel Rasquinho Ferreira Rita 
Pedro de Paula Nogueira Ramos 
Rui Miguel Neto Marinheiro 
Sancho Moura Oliveira 
Pedro Joaquim Amaro Sebastião 
Luís Miguel Velez Lapão 
Paulo Alexandre Ribeiro Cortez 
Pedro Alexandre de Mourão Antunes 
Pedro Teixeira Isaías 
Rafael Afonso Chiquelho Alves Bastos 
Rui Miguel Henriques Dias Mo 

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes): 

Dada a sua natureza, a cadeira não tem objetivos de aprendizagem e um programa típicos. 
1 - Precondições para fazer a tese 
- Descrever os objetivos da tese e a motivação para os perseguir; 
- Mostrar que os objetivos definidos permitem avançar o estado da arte 
- Apresentar exemplos de aplicação vantajosa das contribuições / aordagens da tese 
- Apresentar uma descrição sistemática mas sintética de trabalho relevante, e analisá-lo criticamente 
- Apresentar as abordagens do aluno, em detalhe 
- Validação dos resultados / abordagens / propostas da tese 
- Concluir sobre o trabalho efetuado e resultados obtidos, e elaborar sobre o futuro da investigação iniciada 
na tese 
2 - Objetivo de aprendizagem 
Depois de ter escrito a tese, o aluno estará em condições de iniciar a sua investigação caminhando 
progressivamente para a autonomia científica e para a orientação de outros alunos. Além disso, estará em 
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condições de comunicar investigação científica  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Given its nature, this course doesn't have typical learning objectives or program. 
1 - Preconditions for doing the thesis 
- Describe the thesis objectives and motivation to achieve them; 
- Show that those objectives lead to advance the state of the art; 
- Present examples of the application of the thesis contributions / approaches 
- Present a systematic but synthetic description of related work and critically analyse it 
- Describe the student's proposed approaches in detail 
- Validate the thesis outcomes 
- Conclude about the developed work and achieved results, and elaborate on future work to be done 
2 - Learning objective 
After doing the thesis, the student will be ready to initiate his or her autonomous scientific carrier. Besides, 
the student will be capable of scientific research communication. 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

Em vez de um programa típico, esta UC determina um conjunto de combinações e decisões que permitirão ao 
aluno fazer a sua tese: 
 
1 - Comunicação entre o aluno e o orientador, incluindo a metodologia de trabalho; 
 
2 - Decidir se a tese será uma compilação de artigos ou se será um texto escrito apenas com a finalidade de 
constituir uma tese 
 
3 - Desenhar o processo usado para escrever a tese, incluindo decisões relativas à sequência de capítulos e 
secções e seus conteúdos 
 
4 - Decidir sobre o modelo geral de conciliar o trabalho de doutoramento (e.g., trabalho de campo, 
implementação de software, análise de dados) e o trabalho de escrita 
 
5 - Decidir sobre a relação entre as revisões do orientador e o trabalho de escrita da tese 
 
6 - Decidir sobre a relação entre escrever capítulos da tese e escrever artigos científicos 
 
7 - Se for caso disso, decidir sobre a constituição de painéis de avaliação independentes e garantir a 
colaboração de todos os seus membros 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

Instead of a typical program, this course sets a broad set of arrangements / decisions that will enable the 
student to do his or her thesis: 
 
1 - Communication between the student and the supervisor, including the work methodology 
 
2 - Decide if the thesis should be a compilation of scientific articles / papers, or if it should be a classical text 
written for that purpose 
 
3 - Design the process used to write the thesis, including decisions regarding the sequence of chapters and 
sections and the contents of each section 
 
4 - Decide on the interplay of PhD work (e.g., field work, software implementation, data analysis) and PhD 
writing 
 
5 - Decide on the interrelationship between supervisor's reviews and student's work 
 
6 - Decide on the relationship between writing the thesis and writing scientific articles and papers 
 
7 - If applicable, decide on the make-up of independent evaluation panels, and ensure the collaboration of its 
members  

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

O conjunto de combinações e decisões prescritas pelo programa da cadeira não garantem, só por si, que se 
obtenha sucesso. No entanto refletem a experiência de orientação de várias pessoas ligadas a este e a outros 
programas doutorais e são tidos como fundamentais para permitir que o trabalho da tese, a sua escrita e a 
relação com o orientador decorram sem problemas, conduzindo ao sucesso. São esses os dois objetivos da 
UC: fazer o trabalho e escrever a tese.  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The set of arrangements and decisions put forth in the course program do not ensure by themselves the 
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successful completion of the PhD. Nevertheless, they reflect the supervising experience of several PhD 
supervisors associated to this or to other Doctoral Programs. These arrangements are believed to be 
essential to allow the smooth PhD work, PhD writing and cooperation between the PhD student and his or her 
supervisor, leading to success. These are exactly the two major objectives of the course: doing the PhD work 
and writing the PhD thesis  

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A UC não estabelece nenhuma metodologia de ensino específica. No entanto, a metodologia de investigação 
é estipulada exaustivamente nas cadeiras de métodos de investigação, projeto de investigação e seminários 
de investigação e comunicação. 
 
Para além disso, os orientadores têm a inteira responsabilidade por implementar um processo adequado de 
ensino-aprendizagem, incuindo a escolha das cadeiras optativas a fazer. 
 
Avaliação: 
Cabe ao orientador definir a avaliação adequada. Não obstante, existem algumas avaliações obrigatórias: 
- Seminários de Investigação e Comunicação (1) e (2) 
- Artigos científicos. Se a natureza do trabalho impossibilitar a publicação, painéis independentes devem 
efectuar avaliações 
- O júri de doutoramento (podendo sugerir alterações) 
- Prova de defesa pública da tese 
 
Além dos componentes obrigatórios, os orientadores devem estabelecer outros passos de avaliação 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The course does not set any particular learning-teaching methodology. However the research methodology 
and all its stages are fully specified in the two research methods courses, in the four research project 
courses, and often in the two research and communication seminar courses. 
 
Aside from that, the student supervisor has full responsibility of implementing the appropriate learning-
teaching process, including the elective courses that should be made by the student. 
 
Evaluation: 
The student supervisor defines the adequate evaluation. Nevertheless, there are several mandatory 
evaluations: 
- Seminários de Investigação e Comunicação (1) e (2) 
- Scientific papers. If nature of the work makes it impossible to publish, independent panels must perform 
adequate evaluations 
- The PhD jury (changes may be suggested) 
- Public thesis defense (viva). 
 
Besides these mandatory evaluation stages, supervisors ought to set additional evaluation stages  

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Como a UC não define nenhuma metodologia de ensino específica, não é possível garantir a coerência com 
os seus objetivos de aprendizagem 
 
No entanto, os conhecimentos adquiridos nas cadeiras de métodos de investigação, o planeamento 
efectuado e controlado nas cadeiras de projeto de investigação, e o conjunto de combinações / decisões 
descritos na secção sobre objetivos de aprendizagem, em conjunção com as avaliações efectuadas pelas 
cadeiras de seminários ajudarão o orientador do aluno a conduzi-lo a um doutoramento bem sucedido.  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

Since the course does not set a particular learning methodology, it is impossible to ensure the coherence 
between the followed methodology and the course learning goals. 
 
Nevertheless, the knowledge of research methodologies acquired in the research methods courses, the 
planning and project control done in the four research project courses, and the set of arrangements / 
decisions described in the section of learning-teaching objectives, in conjunction with the evaluation 
performed by the seminar courses will help the student supervisor to lead him or her to a successful PhD  

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

The course does not recommend any specific bibliography. It is up to the student supervisor to recommend it 
whenever necessary. 
However, the course suggests complementar bibliography 
Rowena Murray. 2011. "How to Write a Thesis". Open University Press. McGraw-Hill 
 
Patrick Dunleavy. 2003. "Authoring a Ph.D.: How to Plan, Draft, Write and Finish a Doctoral Thesis or 
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Dissertation". Palgrave Macmillan 
 
Joan Bolker. 1998. "Writing Your Dissertation in Fifteen Minutes a Day: A Guide to Starting, Revising, and 
Finishing Your Doctoral Thesis". Henry Holt and Co  

 

Mapa IX - Métodos de Investigação em Ciências e Tecnologias da Informação I 

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Métodos de Investigação em Ciências e Tecnologias da Informação I 

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo): 

Nuno Manuel de Carvalho Ferreira Guimarães - 54 horas 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

- 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

- 

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes): 

OA1: Enquadrar a investigação no quadro da Ciência 
OA2: Realizar revisões de literatura 
OA3: Seleccionar metodologias e aplicar técnicas 
OA4: Apresentar resultados científicos 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

LG1: Place research in the scope of Science 
LG2: Conduct Literature Reviews 
LG3: Select methodologies and apply methods 
LG4: Present scientific results 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

O programa assenta em seis partes: 
P1: Ciência e Investigação: questões gerais 
P2: Investigação nas disciplinas da Computação 
P3: Abordagens à Investigação 
P4: Revisão da Literatura 
P5: Métodos e Técnicas de Investigação 
P6: Apresentação de Resultados de Investigação 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

The program includes six parts: 
P1: Science and Research: general questions 
P2: Research in the Computing disciplines 
P3: Research Methodologies 
P4: Literature Review 
P5: Research Methods and Techniques 
P6: Presentation of Research Results 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A demonstração de coerência decorre da interligação dos conteúdos programáticos com os objectivos de 
aprendizagem (OA), como a seguir se explicita: 
OA1: P1 
OA2: P4 
OA3: P2, P3, P5 
OA4: P6 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The demonstration of consistency derives stems from the interconnection of the syllabus with learning goals 
(LG) and is explained as follows: 
LG1: P1 
LG2: P4 
LG3: P2, P3, P5 
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LG4: P6 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

1.Metodologias expositivas para apresentação dos quadros teóricos de referência. 
2.Metodologias participativas com análise e discussão de casos de estudo, e textos de apoio e leitura. 
3.Metodologias activas com realização de trabalhos individuais. 
 
Avaliação: 
1. Participação 
2. Avaliação da revisão de literatura individual 
3. Avaliação da proposta metodológica  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

1.Traditional / lectures for presenting the theoretical framework. 
2.Participative methodologies in the analysis and discussion of case studies, and other supporting texts. 
3.Active methodologies in the execution of individual assignments. 
 
Evaluation: 
1. Participation 
2. Assessment of individual literature review 
3. Assessment of the Methodological proposal  

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

As metodologias de ensino-aprendizagem visam o desenvolvimento das principais competências de 
aprendizagem dos alunos que permitam cumprir com cada um dos objectivos de aprendizagem, pelo que, na 
grelha a seguir, apresenta-se as principais interligações entre as metodologias de ensino-aprendizagem e os 
respectivos objectivos. 
 
Metodologias ensino-aprendizagem (MEA) - Objectivo aprendizagem (OA) 
1. Expositivas, apresentação dos quadros teóricos de referência - OA1, OA2 
2. Participativas, com análise de casos de estudo - OA2, OA3 
3. Activas, com realização de trabalhos individuais - OA3, OA4 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The learning-teaching methodologies are aimed at the development of the students main learning 
competences that allow to fulfill each of the learning goals, therefore, in the grid below, it is presented the 
main interlinks between the learning-teaching methodologies and the respective goals. 
Learning-Teaching Methodologies 
(LTM) - Learning Goal (LG) 
1. Expositional, to the presentation of the theoretical reference frames - LG1, LG2 
2. Participative, with analysis and resolution of application exercises and case stuides - LG2, LG3 
3. Active, with the realization of individual work - LG3, LG4 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

[B]=book; [A]=article 
 
[B] Dawson, C. (2009) Introduction to Research Methods, 4th Ed., Howtobooks, 2009, ISBN 978-1-84528-367-4 
[B] Kumar, R. (2009) Research Methodology, 3rd Ed., SAGE, 2011, ISBN 978-1-84920-301-2 
[B] Jackson, S.L. (2008) Research Methods ? a modular approach, Wadsworth, 2008 
[B] Dodig, G. (2003) Theory of Science Compendium, Maelardaen University Sweden, 2003 
[B] Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994) Qualitative Data Analysis, SAGE Publications, 1994 
[A] Levy, Y. and Ellis, T.J. (2006) A Systems Approach to Conduct an Effective Literature Review in Support of 
Information Systems Research, Informing Science Journal, Vol.9, 2006 
[A] Newell, A. and Simon, H.A. (1975) Computer Science as Empirical Inquiry: Symbols and Search, 
Communications of the ACM, 19(3) March 1976  

 

Mapa IX - Métodos de Investigação em Ciências e Tecnologias da Informação II  

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Métodos de Investigação em Ciências e Tecnologias da Informação II  

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo): 

Nuno Manuel de Carvalho Ferreira Guimarães - 6 Horas 
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 
- 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

- 

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes): 

A UC tem os seguintes objetivos, para cada doutorando: 
1) Completar e atualizar o capítulo de revisão de literatura da tese com trabalhos recentemente surgidos 
2) Estar preparado para perceber, e contrastar ou integrar abordagens recentes com a sua abordagem ao 
problema do doutoramento, especialmente no caso em que os trabalhos recentes sejam semelhantes a ou 
melhores do que a sua proposta. Estes dois objetivos visam apetrechar melhor o doutorando para a prova 
pública de discussão do doutoramento. 
 
Após a realização da UC, o alunos serão capazes de: 
OA1: Descrever as hipóteses de investigação, o problema / tese de doutoramento, a abordagem proposta e 
justificação para ela, à luz do estado da arte específico 
OA2: Identificar e defender a contribuição individual, contrastada com outras abordagens (incluindo 
abordagens recentemente surgidas) 
OA3: Apresentar e discutir problemas de validação e critérios de avaliação da contribuição da tese, e 
limitações correspondentes 

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

The course has the following objectives for each student: 
1) Completing the updated final version of the state of the art chapter of the thesis with the description of 
recent work; 
2) Be prepared for understanding and contrasting or integrating new upcoming approaches with his or her 
approaches to the research subject, especially if a very similar to or a better than his or her approach 
suddenly appears in the literature. 
The above two objectives aim to better capacitate the student to the defense of his or her PhD. 
 
After completing the course, students will be capable of 
LG1: Describe the research hypotheses and problem / thesis, the proposed approach and its justification in 
face of the specific state of the art 
LG2: Identify and defend the individual contribution, contrasted with other approaches (including new 
recently appeared ones) 
LG3: Present and discuss validation issues, evaluation criteria and their limitations 

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

Um dos objetivos da UC é completar a revisão da literatura e práticas usadas na área do problema da tese. 
Esse objetivo será atingido através dos conteúdos programáticos da UC Métodos de Investigação (1). 
 
O programa de Métodos de Investigação (2) debruça-se sobre a apresentação / descrição escrita e oral dos 
três seguintes assuntos: 
P1: Descrição do problema da tese e da abordagem usada, com destaque para as justificações para as 
decisões tomadas 
P2: Apresentação das principais contribuições da tese, contrastadas com outras abordagens (incluindo 
abordagens recentemente surgidas possivelmente não consideradas enquanto o trabalho foi feito) 
P3: Apresentação e discussão da metodologia de validação e suas limitações, e dos critérios de avaliação 
das contribuições e sua operacionalização  

 
6.2.1.5. Syllabus: 

One of the course objectives is to complete the state of the art review about the thesis subject. This goal will 
be achieved through the programmatic contents of the course Métodos de Investigação (1). 
 
The program of Métodos de Investigação (2) addresses the written and oral presentation / description of the 
three following topics: 
P1: Description of the thesis problem and the used concrete approach, emphasizing the rational for important 
decisions 
P2: Presentation of the main contributions of the thesis, contrasted with other approaches (including recently 
appeared approaches that may have not been considered while the research work was carried on) 
P3: Presentation and discussion of the validation methodology and its limitations, and the evaluation criteria 
applicable to the contribution and their operationalization. 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

A demonstração de coerência decorre da interligação dos conteúdos programáticos com os objectivos de 
aprendizagem (OA), como a seguir se explicita: 
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OA1: P1 
OA2: P2 
OA3: P3  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The demonstration of consistency derives stems from the interconnection of the syllabus with learning goals 
(LG) and is explained as follows: 
 
LG1: P1 
LG2: P2 
LG3: P3  

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A UC tem um responsável formal. Apesar disso, são os orientadores dos alunos do programa que conduzem 
a cadeira para os seus orientandos. 
O orientador estabelece o processo de ensino-aprendizagem da unidade curricular de acordo com os 
projetos de investigação concretos dos seus orientandos. Não obstante essa liberdade, sugere-se, a título 
exemplificativo a realização de um documento escrito descrevendo e analisando a literatura relevante, com 
ênfase para trabalho recente. 
 
Avaliação: 
A UC tem um responsável formal. No entanto, a UC é conduzida por cada orientador para os seus alunos. 
 
O orientador estabelece os métodos de avaliação, os seus instrumentos e calendarização para cada um dos 
seus alunos. Contudo, a avaliação tem um objeto predefinido - a última versão da revisão da literatura, e a 
preparação do aluno para a defesa da tese, sobretudo face a trabalho recente (possivelmente ainda não 
considerado). 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The course has a formal responsible. Nevertheless, the course is conducted by each supervisor to his or her 
students. 
The supervisor sets the course teaching-learning process according to the specific needs of his or her 
students? research projects. In spite of that freedom, it is suggested, as a mere example, that the student 
writes the last version of his / her state of the art chapter, emphasizing the analysis of new recent work. 
 
Evaluation: 
The course has a formal responsible. Nevertheless, the course is conducted by each supervisor to his or her 
students. 
The supervisor sets the course evaluation methods, instruments and scheduling for his or her students. 
However, the evaluation must have a predefined object - the last version of the state of the art review, and the 
student preparation to defend his or her thesis, above all against new (possibly not considered yet) work. 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Os objetivos gerais de aprendizagem são particularizados no trabalho específico levado a cabo por cada 
doutorando, no caso da sua investigação para o doutoramento. A altura avançada em que a UC ocorre (5º 
semestre), os seus objetivos de aprendizagem e a sua integração num projeto de doutoramento aconselham 
que a UC seja conduzida pelos orientadores para os seus alunos, através das metodologias mais adequadas 
a cada caso. 
 
O facto de a UC ser conduzida pelo orientador garante a coerência entre a metodologia usada e os objetivos 
de aprendizagem (o orientador é a pessoa mais próxima do aluno e da sua investigação). Esta garantia é 
reforçada através de uma reunião final entre o aluno e a sua Comissão de Acompanhamento (incluindo o 
orientador), e o responsável da UC. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The global learning objectives are instantiated in the specific work carried on by the student for his or her 
PhD. The stage at which the course occurs in the Programme (5th semester), its learning objectives and its 
integration in the scope of a PhD research project led to the decision of having the supervisors conducting 
the course to their students, using the more suited methodologies for each case. 
 
The fact that the course is conducted by the supervisors to their students ensures the coherence of the 
learning / teaching methodology and the learning objectives (since the supervisor is the person that is more 
aware of the student research problems). This coherence is strengthened by a final meeting between the 
student and his or her Advisory Panel (including the supervisor), and the course responsible. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Dawson, C. (2009) Introduction to Research Methods, 4th Ed., Howtobooks, 2009, ISBN 978-1-84528-367-4 
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Kumar, R. (2009) Research Methodology, 3rd Ed., SAGE, 2011, ISBN 978-1-84920-301-2 
Jackson, S.L. (2008) Research Methods ? a modular approach, Wadsworth, 2008 
Dodig, G. (2003) Theory of Science Compendium, Maelardaen University Sweden, 2003 
Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994) Qualitative Data Analysis, SAGE Publications, 1994 
Cozby, P.C. and Bates, S.C. (2012) Methods in Behavioural Research, 11th Edition, McGraw-Hill, 2012 
Cairns, P. and Cox, A. (2008) Research Methods for Human Computer Interaction, Cambridge UP, 2008  

 

Mapa IX - Seminários de Investigação e Comunicação em Ciências e Tecnologias da Informação I  

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Seminários de Investigação e Comunicação em Ciências e Tecnologias da Informação I  

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo): 

Luís Miguel Pina Coelho Teixeira Botelho - 27 horas 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

- 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

- 

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes): 

Seminários (1), idealmente no 2º semestre, tem o propósito de garantir que o aluno compreende as 
alternativas disponíveis para o seu projeto e os requisitos associados a cada uma: Doutoramento, Estudos 
Avançados, ou abortar o projeto (no âmbito do Programa Doutoral). As primeiras duas podem envolver 
alterações de percurso, as quais devem ser conhecidas do aluno. 
 
Os alunos devem ter desenvolvido a aptidão de apresentar uma visão global do projeto (previamente 
detalhado na UC Projeto (1)), centrando-se nos seus aspetos mais relevantes, apontando soluções para 
alternativas analisadas, e descrevendo diferenças relativas a abordagens originalmente pensadas, e de reagir 
adequadamente às intervenções dos participantes nas sessões de apresentação (alunos e orientadores). 
 
É essencial que o aluno manifeste um distanciamento significativo em relação e uma visão crítica daquilo 
quer foi descrito / proposto em Projeto de Investigação em Ciências e Tecnologias da Informação (1)  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Seminários (1), ideally in the 2nd semester, aims to ensure that students understands all alternatives available 
to their projects and the requirements for each one: PhD, advanced studies, or to abort the research project 
(within the scope of this Program). The first two may involve required changes students must be fully aware 
of. 
 
Students must have developed the skill of presenting a broad view of their project (previously detailed in the 
course Project (1)), focusing on its more relevant topics, pointing solutions to analysed alternatives, 
describing differences relative to originally thought approaches, and to appropriately react to the interactions 
of the other participants in the presentation (both students and supervisors). 
 
It is essential that the student exhibits a significant distance and critical view of what has been described in 
the course Projeto de Investigação em Ciências e Tecnologias da Informação (1)  

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

Esta UC não tem um programa típico. Em vez disso, a UC organizará o conjunto de apresentações de todos 
os alunos que tenham atingido a fase em que a UC deve ser feita, bem como possíveis outras apresentações 
convidadas. 
 
Todos os alunos do programa têm de assistir às apresentações dos seus colegas, mesmo que já tenham feito 
a cadeira. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

This course does not have a typical program. Instead, the course will be responsible for the set of the 
presentations of all students that have reached the stage where the course should be done, and possible 
other invited presentations 
 
All program students must attend the presentations of their colleagues, even if they have already done the 
course.  
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Sendo uma sequência de apresentações apresentadas pelos alunos, o programa da UC é consistente com os 
seus objetivos, nomeadamente o determinar os rumos alternativos para o projeto de investigação e 
requisitos / alterações necessárias para cada um deles, mediante a apresentação de uma descrição 
estruturada, crítica e sintética do projeto de investigação (oralmente e por escrito). 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

Being a sequence of presentations, which must be presented by all students, the course program is 
consistent with its objectives, namely determining the possible alternatives to the student resaerch project as 
well as associated requirements / changes. This will be made by means of an oral and in writing presentation 
of a structured, synthetic and critical description of the student's research project . 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Dado que a UC não tem um programa com tópicos a serem transmitidos ao aluno, também não existe um 
processo formal de ensino-aprendizagem. Em vez disso, os materiais disponíveis no Sítio Web da UC 
juntamente com a bibliografia sugerida devem ser usados individualmente por cada aluno, com a orientação 
dos seus orientadores, para conceber uma apresentação oral e escrita do seu trabalho, a qual deve satisfazer 
os princípios básicos da comunicação de investigação. 
 
Avaliação: 
Cada aluno tem de fazer uma apresentação constituída por dois elementos: um documento escrito de 
suporte, e a apresentação ao vivo 
 
Cada um destes elementos é avaliado relativamente à qualidade do conteúdo e à qualidade da comunicação. 
 
NOTA = 30% x (conteúdo(apresentação) + conteúdo(documento))/2 + 
70% X (comunicação(apresentação) + comunicação(documento))/2 
 
A nota final será dada pelo responsável da UC depois de conhecer a sugestão do orientador do aluno 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Since the course does not have a program with topics to be conveyed to the student, it also does not have a 
formal learning/teaching process. Instead, the set of meterials available on the course Web Page together with 
suggested bibliography should be used individually by each student, with the guide of his or her superviser, 
to elaborate a written and an oral description of his or her work. The mentioned description should satisfy the 
research communication standards. 
 
Evaluation: 
Each student must do a presentation consisting of a written supporting document and an alive presentation 
 
Each of these is assessed with respect to the quality of the content, and the quality of the communication. 
 
GRADE = 30% x (content(presentation) + content(document))/2 + 
= 70% x (communication(presentation) + 
communication(document))/2 
 
The final grade is given by the course responsible after knowing the grade suggested by the student 
superviser  

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

A metodologia de ensino/aprendizagem, nomeadamente a disponibilização de vídeos sobre boas 
apresentações, exemplos de boas apresentações de seminários por antigos alunos, juntamente com a 
bibliografia sugerida, encoraja o aluno a desenvolver individualmente capacidades de apresentar uma visão 
geral do seu projeto, que é o principal objetivo de aprendizagem da UC. 
 
A organização de sessões de apresentação dos projetos com a participação obrigatória de todos os alunos 
do programa doutoral, e ainda dos orientadores e Comissões de Acompanhamento dos alunos constitui um 
meio aberto, não só para analisar e determinar os rumos alternativos para o projeto e requisitos associados, 
mas para confrontar o aluno com a necessidade de expor e reagir às intervenções dos participantes. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The learning/teaching methodology, namely making available a set of videos about good presentations and 
examples of good seminar presentations by previous students, together with suggesting relevant 
bibliography, encourages the student to individually develop the skill of presenting a broad view of the 
project, which is the main learning objective of this course. 
 
Project presentation sessions with the mandatory participation of all Program students, as well as each 
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student superviser and Accompanying Committee, is an open forum that allows, not only analysing and 
determining the alteratives of the research project and associated requirements, but also to confront the 
student with the need to present and react to the observations of the participants. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

The course web site makes available a set of videos about good and bad presentations (in general) and 
examples of good seminar presentations by former students. The course web site also makes available a 
document with guidelines about the course goals and evaluation criteria 
Additionally, the course recommends the following bibliography: 
Ivan Valiela. 2001. Doing Science: Design, Analysis, and Communication of Scientific Research. Oxford 
University Press. New York 
 
Christopher Turk; John Kirkman. 1989. Effective Writing: Improving Scientific, Technical, and Business 
Communication. E & FN Spon, 1989. 
 
Bucchi, M. & Trench, B. (Eds.) (2008). Handbook of Public Communication on Science and Technology. 
London: Routledge. 
 
Cheng, D., Claessens, M., Gascoigne, T., Metcalfe, J., Schiele, B., & Shi, S. (eds.) (2008). Communicating 
Science in Social Contexts: New models, New Practices. New York. 

 

Mapa IX - Seminários de Investigação e Comunicação em Ciências e Tecnologias da Informação II  

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Seminários de Investigação e Comunicação em Ciências e Tecnologias da Informação II  

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo): 

Luís Miguel Pina Coelho Teixeira Botelho - 24 horas 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

- 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

- 

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes): 

Seminários (2), idealmente no 4º semestre, tem o propósito de garantir que o aluno compreende claramente 
se o seu projeto conduzirá seguramente ao doutoramento ou se deve ser abandonado (no âmbito do 
Programa Doutoral). O aluno deve ainda compreender as possíveis alterações necessárias para a primeira 
alternativa. 
 
É suposto que os alunos sejam capazes de apresentar os principais contributos do seu doutoramento, aquilo 
que ficará para a osteridade, se a validação que se seguirá, assim o permitir. Não é aceitável que, nesta fase, 
o aluno não saiba descrever com detalhe, pelo menos uma parte significativa dos contributos inovadores que 
produziu. 
Espera-se ainda que os alunos sujeitos à avaliação tenham submetido pelo menos um artigo para publicação 
em revista ou nas atas de conferência, descrevendo contribuições importantes.  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Seminários (2), ideally in the 4th semester, aims to ensure that students understand if their projects will lead 
them to obtain the PhD degree, or if they should be aborted (within the scope of this Program). Students 
should also understand possible changes that need to be made to their projects in the first alternative. 
It is expected that students be capable of presenting the main contributions of their PhD, the ones that will 
remain, if the validation stage, that will follow, will confirm them. It is not acceptable that, in this stage, the 
student cannot describe with detail, at least a significant number of the produced innovative contributions. 
It is also expected that students subject to the evaluation process has submitted at least one review or 
conference paper to be published, describing part of the important contributions.  

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

Esta UC não tem um programa típico. Em vez disso, a UC organizará o conjunto de apresentações de todos 
os alunos inscritos, bem como possíveis outras apresentações convidadas. 
 
Todos os alunos do programa têm de assistir às apresentações dos seus colegas, mesmo que já tenham feito 
a cadeira  
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6.2.1.5. Syllabus: 

This course does not have a typical program. Instead, the course will be responsible for the set of the 
presentations of all enrolled students, and possible other invited presentations 
 
All program students must attend the presentations of their colleagues, even if they have already done the 
course.  

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Sendo uma sequência de apresentações feitas pelos alunos, o programa da UC é consistente com os seus 
objetivos, nomeadamente o de determinar se o projeto de investigação em causa conduzirá ao doutoramento, 
com que alterações, ou se deverá ser abortado (no âmbito do Programa), mediante a apresentação das 
princpais contribuições inovadoras do projeto de investigação (antes da validação).  

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

Being a sequence of student presentations, the course program is consistent with its objectives, namely 
determining if the research project will lead to obtaining the PhD degree, with what changes, or if it should be 
aborted (in the scope of the Program). This will be made by means of an oral and in writing presentation of the 
main innovative contributions of the research project (before validation)  

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

Dado que a UC não tem um programa com tópicos a serem transmitidos ao aluno, também não existe um 
processo formal de ensino-aprendizagem. A apresentação das principais contribuições inovadoras do projeto 
deve ser concebida pelo aluno com a orientação do seu orientador. A referida apresentação (tanto o 
component escrito como o oral) deve satisfazer os princípios das apresentações de investigação.  
 
Avaliação: 
Cada aluno tem de fazer uma apresentação constituída por dois elementos: um documento escrito de 
suporte, e a apresentação ao vivo 
 
Cada um destes elementos é avaliado relativamente à qualidade do conteúdo e à qualidade da comunicação. 
 
NOTA = 50% x (conteúdo(apresentação) + conteúdo(documento))/2 + 
50% x (comunicação(apresentação) + comunicação(documento))/2 
 
A nota final será dada pelo responsável da UC depois de conhecer a sugestão do orientador do aluno  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

Since the course does not have a program with topics to be conveyed to the student, it also does not have a 
formal learning/teaching process. The presentation of the project main innovative contributions must be 
designed by the student with the guide of his or her supervisor. The mentioned presentation (both the written 
and the oral components) should satisfy the research communication standards  
 
Evaluation: 
Each student must do a presentation consisting of a written supporting document and an alive presentation, 
each of these is assessed with respect to the quality of the content, and the quality of the communication. 
 
GRADE = 50% x (content(presentation) + content(document))/2 + 
= 50% x (communication(presentation) + 
communication(document))/2 
 
The final grade is given by the course responsible after knowing the grade suggested by the student 
supervisor  

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

Sendo uma UC cujos objetivos são essencialmente o da avaliação, os objetivos de aprendizagem também 
não são típicos. Pretende-se que o aluno fique a saber se vai ou não chegar a bom porto e que alterações 
deve empreender para maximizar as hipóteses de sucesso. Neste pressuposto, a metodologia de ensino-
aprendizagem é deixada ao aluno e à sua orientação.  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

Being a course whose objective is an evaluation one, the learning-teaching objectives are also not typical. It 
is only desired that the student is clear to whether or not his or her research project will lead to obtaining the 
PhD degree, and of the possible changes required to maximize the chances of success. Given this 
assumption, the teaching-learning methodology is left to the student and his or her supervision.  
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6.2.1.9. Bibliografia principal: 
(Same as for Seminários (1)) 
The course web site makes available a set of videos about good and bad presentations (in general) and 
examples of good seminar presentations by former students. The course web site also makes available a 
document with guidelines about the course goals and evaluation criteria. 
Additionally the following bibliography is recommended 
Ivan Valiela. 2001. Doing Science: Design, Analysis, and Communication of Scientific Research. Oxford 
University Press. New York 
 
Christopher Turk; John Kirkman. 1989. Effective Writing: Improving Scientific, Technical, and Business 
Communication. E & FN Spon, 1989 
 
Bucchi, M. & Trench, B. (Eds.) (2008). Handbook of Public Communication on Science and Technology. 
London: Routledge 
 
Cheng, D., Claessens, M., Gascoigne, T., Metcalfe, J., Schiele, B., & Shi, S. (eds.) (2008). Communicating 
Science in Social Contexts: New models, New Practices. New York: Springer  

 

Mapa IX - Projecto de Investigação em Ciências e Tecnologias da Informação I  

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Projecto de Investigação em Ciências e Tecnologias da Informação I  

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo): 

Jorge Manuel Lopes Leal Rodrigues da Costa - 6 horas 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

- 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

- 

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes): 

Projeto (1) ocupa-se do ensino de gestão de projeto e da sua aplicação à fase inicial do planeamento. As 
outras 3 UCs de projeto aplicam a teoria aprendida às fases posteriores de controlo. 
1 - Aplicação de uma metodologia de investigação adequada ao projeto de investigação (ver Métodos de 
Investigação (1) 
2 - Descrever detalhadamente todas as fases, atividades e tarefas do projeto de investigação, e os recursos 
necessários 
3 - Descrever os riscos do projeto e as estratégias de mitigação e contenção. 
4 - Produzir uma calendarização, contendo todas as atividades e tarefas (incluindo as ligadas à gestão de 
risco), e a distribuição temporal dos resultados a alcançar. 
5 - Produzir relatórios com o resultado da análise de alternativas disponíveis relevantes para decisões 
específicas do projeto (e.g., abordagens e software alternativos), e dos progressos e resultados atingidos na 
altura em que a UC é realizada. Estes relatórios devem repetir-se nas outras 3 cadeiras de projeto  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Projeto (1) teaches project management and applies the learnt theory to the initial planning stage. The other 3 
project courses apply the learnt theory to latter control stages 
1 - Implementation of the selected research methodology to the specific research project (see Métodos de 
Investigação (1) 
2 - Describe with detail all stages, activities and tasks of the research project, and the resources necessary. 
3 - Describe the risks of the research project and mitigation and contention strategies. 
4 - Produce a time schedule, containing all project activities (including risk management) and the distribution 
of all results to be achieved. 
5 - Produce reports with the result of the analysis of available alternatives relevant to specific decisions (e.g., 
alternative approaches and software), and of the progress and results achieved by the time the course is 
attended. Analogous reports should be made for all other 3 project courses  

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

1 - Análise das metodologias de investigação conhecidas e seleção da mais adequada ao projeto de 
investigação específico 
 
2 - Princípios gerais da gestão de projetos, e sobre projetos com cariz de inovação em particular, com 
referência às melhores práticas preconizadas. Estes princípios contemplam quer a fase inicial de 
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planeamento, como as fases seguintes de monitorização e controlo, gestão de mudança e replaneamento 
 
3 - Análise dos objetivos de investigação e da abordagem proposta, e identificação de todas as atividades e 
tarefas do projeto. Identificação de entregáveis e metas 
 
4 - Abordagens à calendarização. Aplicação da abordagem mais adequada ao projeto de investigação 
concreto 
 
5 - Metodologias de escrita de relatórios e de registo de decisões. Escolha e aplicação de uma dessas 
metodologias para a escrita de relatórios de progresso, de análise de alternativas, e de justificação de 
escolhas / decisões 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

1 - Analysis of the known research methodologies and selection of the one best suited for the specific 
research project 
 
2 - General project management principles and innovation projects in particular, with reference to project 
management best practices. Those principles consider both the initial project planning stage and the next 
stages of project monitoring and control, and change management and re-planning. 
 
3 - Analysis of the research goals and the proposed approach and identification of all the project activities 
and tasks. Identification of deliverables and milestones 
 
4 - Scheduling approaches. Application of the best suited scheduling approach to the specific research 
project 
 
5 - Report writing and decision records. Application of report writing and decision record methodologies to 
write reports documenting the achieved progress, alternative analysis, and decision / choice justification  

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Um dos objetivos mais importantes da unidade curricular, nomeadamente a aplicação da metodologia de 
investigação adequada ao problema / domínio de aplicação concreto do projeto de investigação escolhido 
será alcançado usando aptidões adquiridas na cadeira Métodos de Investigação em CTI (1). Dos conteúdos 
programáticos, consta a aplicação das principais noções de gestão de projetos, em especial projetos de 
inovação, aspeto que também contribui para a coerência com os objetivos da UC 
 
O programa da unidade curricular é consistente com os seus objetivos porque o programa foi desenhado 
seguindo uma correspondência de um para um entre os objetivos da cadeira e os tópicos do seu programa. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

One of the most important goals of the course, namely applying the selected research methodology to the 
specific PhD problem / domain, will be achieved using the skills acquired in the course Métodos de 
Investigação em CTI (1). The inclusion of the application of project management principles (in particular, 
those regarding innovation projects) in the course program, improves its coherence with the course goals. 
 
The program is consistent with the course objectives because the program was designed following a one to 
one correspondence between the goals and the topics of the program.  

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A UC tem um responsável formal. Apesar disso, são os orientadores dos alunos do programa que conduzem 
a cadeira para os seus orientandos. 
O orientador estabelece o processo de ensino-aprendizagem da unidade curricular de acordo com os 
projetos de investigação concretos dos seus orientandos. Não obstante essa liberdade, o processo de 
ensino-aprendizagem da unidade curricular tem ser bem adaptado às necessidades dos orientandos, aos 
objetivos e à avaliação da cadeira.  
 
Avaliação: 
A UC tem um responsável formal. Mas são os orientadores que conduzem a cadeira para os seus 
orientandos. 
O orientador estabelece os métodos, os instrumentos, e a calendarização da avaliação para os seus 
orientandos. Não obstante, a avaliação tem obrigatoriamente um objeto predefinido - o conjunto de 
documentos a informação enunciada na secção de objetivos de aprendizagem. Uma reunião final com o 
aluno, a Comissão de Acompanhamento e o responsável da UC garante que esse foi o objeto da avaliação  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The course has a formal responsible. Nevertheless, the course is conducted by each supervisor to his or her 
students. 
The supervisor sets the course teaching-learning process according to the specific needs of his or her 
students? research projects. In spite of that freedom, the teaching-learning process must be well adapted to 
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the students - specific research projects and to the course objectives and evaluation.  
 
Evaluation: 
The course has a formal responsible. But the course is conducted by each supervisor to his or her students. 
The supervisor sets the course evaluation methods, instruments and scheduling for his or her students. 
However, the evaluation must have a predefined object - the set of documents and the information 
enumerated in the learning objectives section. A final meeting with the student, his or her Advisory Panel and 
the course responsible ensures that the evaluation had the predetermined object  

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O processo de ensino-aprendizagem será estabelecido por cada orientador para os seus orientandos de 
acordo com as suas necessidades específicas, de acordo com os objetivos da cadeira e de acordo com os 
métodos e as metas e objetivos da avaliação. 
 
O facto de UC ser conduzida pelo orientador para os seus alunos contribui para garantir a coerência entre a 
metodologia de ensino e os objetivos de aprendizagem (uma vez que o orientador é a pessoa com o melhor 
conhecimento do aluno, da sua investigação e seus problemas). Esta coerência é reforçada por uma reunião 
final entre o aluno e a sua Comissão de Acompanhamento (incluindo o orientador), e o responsável da 
cadeira.  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The teaching-learning processes will be set by each supervisor for his or her students, according to their 
specific needs, the course objectives and the evaluation methods, scheduling and goals. 
 
The fact that the course is conducted by the supervisors to their students contributes to ensure the 
coherence of the learning / teaching methodology and the learning objectives (since the supervisor is the 
person that is more aware of the student research problems). The teaching-learning processes will be set by 
each supervisor for his or her students, according to their specific needs, the course objectives and the 
evaluation methods, scheduling and goals. 
 
The fact that the course is conducted by the supervisors to their students contributes to ensure the 
coherence of the learning / teaching methodology and the learning objectives (since the supervisor is the 
person that is more aware of the student research problems). This coherence is strengthened by a final 
meeting between the student and his or her Advisory Panel (including the supervisor), and the course 
responsible.  

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Part of the course bibliography is that of the course Métodos de Investigação em CTI (1) 
 
The remaining bibliography will be selected by each supervisor according to the kind of research project of 
his or her students 
 
The course recommends the following additional bibliography 
(Systems' design projects) 
Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 10th Edition. Harold 
Kerzner (International Institute for Learning, New York, NY). Wiley. New York. April 2009. ISBN 978-0-470-
27870-3 
 
(Management projects) 
Designing and Managing a Research Project: A Business Student's Guide. Michael Jay Polonsky, David S. 
Waller. SAGE Publications, Jul 2010 
 
(Introductory book) 
Your Research Project: How to manage it. A. Hunt. Routledge, Jul, 2005  

 

Mapa IX - Projecto de Investigação em Ciências e Tecnologias da Informação II  

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Projecto de Investigação em Ciências e Tecnologias da Informação II  

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo): 

Luís Eduardo de Pinho Ducla Soares - 2 horas 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 
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- 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

- 

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes): 

Projeto (2) não se ocupa do ensino; apenas da aplicação da aprendizagem feita em Projeto (1) ao controlo do 
projeto no 3º semestre. 
(1) Produzir relatórios de progresso, de decisões tomadas e sua justificação, de alternativas analisadas, de 
riscos materializados e ações tomadas para os gerir. 
 
(2) Comparar o relatório (1) com a última versão do planeamento e detetar os desvios e respetivos severidade 
e impacto. 
 
(3) Dependendo de (2), ajustar o planeamento, incluindo os recursos disponíveis e sua gestão, tentando 
manter o maior número possível dos objetivos de investigação originais mais importantes. Se isso não for 
possível, planear novos objetivos consistentes com os requisitos de inovação e exigência do projeto de 
investigação. Se isso não for possível, considerar seriamente a possibilidade de ser impossível executar o 
projeto, nos limites temporais e com os recursos disponíveis.  
 
(4) De acordo com as decisões tomadas em (3), escrever uma nova versão do planeamento  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Projeto (2) doesn?t aim teaching; it just applies theory taught in Projeto (1) to project control in the 3rd 
semester. 
(1) Produce reports of progress, of the decisions made and their justifications, of the analysed alternatives, 
occurred risks and enacted risk management strategies. 
 
(2) Compare the report (1) with the last version of the project planning and detect deviations and 
corresponding severity and impact. 
 
(3) Depending on (2), adjust the plan, including available resources and their management, to preserve as 
many as possible of the most important original research goals. If that is impossible, new goals, consistent 
with the innovation and exigency requirements of the research project, should be planned. If that is 
impossible, seriously consider the possibility that the project might be unrealizable with the available 
resources and time.  
 
(4) According to decisions made in (3), write a new version of the project plan  

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

Usando os princípios gerais de gestão de projetos, em especial os de projetos de inovação, as melhores 
práticas de gestão de projetos, e as aptidões de escrita de relatórios adquiridos em Projeto de Investigação 
(1), o programa da UC consite da aplicação de abordagens de monitorização e controlo, gestão da mudança e 
replaneamento ao projeto de investigação concreto do aluno.  

 
6.2.1.5. Syllabus: 

Using the general project management principles, in particular those more specific of innovation projects, 
project management best practices, and report writing skills, acquired in Projeto de Investigação (1), this 
course program consists of the application of project monitoring and control, re-planning, and change 
management approaches to the student specific research project.  

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

O principal objetivo da UC, nomeadamente a monitorização e controlo, a gestão da mudança e o 
replaneamento de projetos, aplicado ao projeto de investigação do aluno, desdobra-se nos objetivos de 
aprendizagem enunciados na secção correspondente. 
 
O conteúdo do programa da UC é consistente com os principais objetivos da UC porque foi desenhado para 
dotar o aluno da capacidade de atingir todos os objetivos de aprendizagem enunciados. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The main goal of the course, namely monitoring and control, re-planning, and change management applied to 
the student research project, unfolds in the learning goals described in the learning objectives section. 
The course program contents are consistent with the course main goals because it was designed to empower 
the student with the capability of achieving all the enumerated learning objectives  

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A UC tem um responsável formal. Apesar disso, são os orientadores dos alunos do programa que conduzem 
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a cadeira para os seus orientandos. 
O orientador estabelece o processo de ensino-aprendizagem da unidade curricular de acordo com os 
projetos de investigação concretos dos seus orientandos. Não obstante essa liberdade, o processo de 
ensino-aprendizagem da unidade curricular tem ser bem adaptado às necessidades dos orientandos, aos 
objetivos e à avaliação da cadeira  
 
Avaliação: 
A UC tem um responsável formal, mas é conduzida por cada orientador para os seus alunos. 
 
O orientador estabelece os métodos de avaliação, os seus instrumentos e calendarização para cada um dos 
seus alunos. Contudo, a avaliação tem um objeto predefinido - os objetivos de aprendizagem listados e a sua 
aplicação ao projeto de investigação do aluno. Uma reunião final com o aluno, a Comissão de 
Acompanhamento e o responsável da UC garante que esse seja o objeto da avaliação.  

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The course has a formal responsible. Nevertheless, the course is conducted by each supervisor to his or her 
students. 
The supervisor sets the course teaching-learning process according to the specific needs of his or her 
students? research projects. In spite of that freedom, the teaching-learning process must be well adapted to 
the students? specific research projects and to the course objectives and evaluation.  
 
Evaluation: 
The course has a formal responsible, but it is conducted by each supervisor to his or her students. 
The supervisor sets the course evaluation methods, instruments and scheduling for his or her students. But 
the evaluation must have a predefined object - mastering of the listed learning objectives and their application 
to the student specific project. A final meeting with the student, his or her Advisory Panel and the course 
responsible ensures that the evaluation has the predetermined object  

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O processo de ensino-aprendizagem será estabelecido por cada orientador para os seus orientandos de 
acordo com as suas necessidades específicas, de acordo com os objetivos da cadeira e de acordo com os 
métodos e as metas e objetivos da avaliação. 
 
O facto de UC ser conduzida pelo orientador para os seus alunos contribui para garantir a coerência entre a 
metodologia de ensino e os objetivos de aprendizagem (uma vez que o orientador é a pessoa com o melhor 
conhecimento do aluno, da sua investigação e seus problemas). Esta coerência é reforçada por uma reunião 
final entre o aluno e a sua Comissão de Acompanhamento (incluindo o orientador), e o responsável da UC  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The teaching-learning processes will be set by each supervisor for his or her students, according to their 
specific needs, the course objectives and the evaluation methods, scheduling and goals. 
 
The fact that the course is conducted by the supervisors to their students contributes to ensure the 
coherence of the learning / teaching methodology and the learning objectives (since the supervisor is the 
person that is more aware of the student research problems). This coherence is strengthened by a final 
meeting between the student and his or her Advisory Panel (including the supervisor), and the course 
responsible  

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Part of the course bibliography is that of the course Projeto de Investigação em CTI (1) 
 
The remaining bibliography will be selected by each supervisor according to the kind of research project of 
his or her students 
 
Additionally, the course recommends the following bibliography: 
Project Manager's Spotlight on Change Management. Claudia M. Baca. Jossey-Bass. 2005 
 
Project Change Management. H. James Harrington, Darryl R. Conner, Nicholas Horney. McGraw-Hill. 1999 
 
A Guide to Project Monitoring & Evaluation. Patrick Gudda. AuthorHouseBooks. 2011  

 

Mapa IX - Projecto de Investigação em Ciências e Tecnologias da Informação III  

6.2.1.1. Unidade curricular: 
Projecto de Investigação em Ciências e Tecnologias da Informação III  
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo): 

Paulo Jorge Lourenço Nunes - 2 horas 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

- 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

- 

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes): 

Projeto (3) não se ocupa do ensino; apenas da aplicação da aprendizagem feita em Projeto (1) ao controlo do 
projeto no 4º semestre. 
(1) Produzir relatórios de progresso, de decisões tomadas e sua justificação, de alternativas analisadas, de 
riscos materializados e ações tomadas para os gerir. 
 
(2) Comparar o relatório (1) com a última versão do planeamento e detetar os desvios e respetivos severidade 
e impacto. 
 
(3) Dependendo de (2), ajustar o planeamento, incluindo os recursos disponíveis e sua gestão, tentando 
manter o maior número possível dos objetivos de investigação originais mais importantes. Se isso não for 
possível, planear novos objetivos consistentes com os requisitos de inovação e exigência do projeto de 
investigação. Se isso não for possível, considerar seriamente a possibilidade de ser impossível executar o 
projeto, nos limites temporais e com os recursos disponíveis.  
 
(4) De acordo com as decisões tomadas em (3), escrever uma nova versão do planeamento  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Projeto (3) doesn?t aim teaching; it just applies theory taught in Projeto (1) to project control in the 4th 
semester. 
(1) Produce reports of progress, of the decisions made and their justifications, of the analysed alternatives, 
occurred risks and enacted risk management strategies. 
 
(2) Compare the report (1) with the last version of the project planning and detect deviations and 
corresponding severity and impact. 
 
(3) Depending on (2), adjust the plan, including available resources and their management, to preserve as 
many as possible of the most important original research goals. If that is impossible, new goals, consistent 
with the innovation and exigency requirements of the research project, should be planned. If that is 
impossible, seriously consider the possibility that the project might be unrealizable with the available 
resources and time.  
 
(4) According to decisions made in (3), write a new version of the project plan  

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

Usando os princípios gerais de gestão de projetos, em especial os de projetos de inovação, as melhores 
práticas de gestão de projetos, e as aptidões de escrita de relatórios adquiridos em Projeto de Investigação 
(1), o programa da UC consiste da aplicação de abordagens de monitorização e controlo, gestão da mudança 
e replaneamento ao projeto de investigação concreto do aluno. 

 
6.2.1.5. Syllabus: 

Using the general project management principles, in particular those more specific of innovation projects, 
project management best practices, and report writing skills, acquired in Projeto de Investigação (1), this 
course program consists of the application of project monitoring and control, re-planning, and change 
management approaches to the student specific research project. 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

O principal objetivo da UC, nomeadamente a monitorização e controlo, a gestão da mudança e o 
replaneamento de projetos, aplicado ao projeto de investigação do aluno, desdobra-se nos objetivos de 
aprendizagem enunciados na secção correspondente. 
 
O conteúdo do programa da UC é consistente com os principais objetivos da UC porque foi desenhado para 
dotar o aluno da capacidade de atingir todos os objetivos de aprendizagem enunciados. 

 
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The main goal of the course, namely monitoring and control, re-planning, and change management applied to 
the student research project, unfolds in the learning goals described in the learning objectives section. 
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The course program contents are consistent with the course main goals because it was designed to empower 
the student with the capability of achieving all the enumerated learning objectives  

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A UC tem um responsável formal. Apesar disso, são os orientadores dos alunos do programa que conduzem 
a cadeira para os seus orientandos. 
O orientador estabelece o processo de ensino-aprendizagem da unidade curricular de acordo com os 
projetos de investigação concretos dos seus orientandos. Não obstante essa liberdade, o processo de 
ensino-aprendizagem da unidade curricular tem ser bem adaptado às necessidades dos orientandos, aos 
objetivos e à avaliação da cadeira. 
 
A UC tem um responsável formal, mas é conduzida por cada orientador para os seus alunos. 
O orientador estabelece os métodos de avaliação, os seus instrumentos e calendarização para cada um dos 
seus alunos. Contudo, a avaliação tem um objeto predefinido - os objetivos de aprendizagem listados e a sua 
aplicação ao projeto de investigação do aluno. Uma reunião final com o aluno, a Comissão de 
Acompanhamento e o responsável da UC garante que esse seja o objeto da avaliação. 
 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The course has a formal responsible. Nevertheless, the course is conducted by each supervisor to his or her 
students. 
The supervisor sets the course teaching-learning process according to the specific needs of his or her 
students research projects. In spite of that freedom, the teaching-learning process must be well adapted to 
the students specific research projects and to the course objectives and evaluation  
 
Evaluation: 
The course has a formal responsible, but it is conducted by each supervisor to his or her students. 
The supervisor sets the course evaluation methods, instruments and scheduling for his or her students. But 
the evaluation must have a predefined object - mastering of the listed learning objectives and their application 
to the student specific project. A final meeting with the student, his or her Advisory Panel and the course 
responsible ensures that the evaluation has the predetermined object. 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O processo de ensino-aprendizagem será estabelecido por cada orientador para os seus orientandos de 
acordo com as suas necessidades específicas, de acordo com os objetivos da cadeira e de acordo com os 
métodos e as metas e objetivos da avaliação. 
 
O facto de UC ser conduzida pelo orientador para os seus alunos contribui para garantir a coerência entre a 
metodologia de ensino e os objetivos de aprendizagem (uma vez que o orientador é a pessoa com o melhor 
conhecimento do aluno, da sua investigação e seus problemas). Esta coerência é reforçada por uma reunião 
final entre o aluno e a sua Comissão de Acompanhamento (incluindo o orientador), e o responsável da 
cadeira. 

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The teaching-learning processes will be set by each supervisor for his or her students, according to their 
specific needs, the course objectives and the evaluation methods, scheduling and goals. 
 
The fact that the course is conducted by the supervisors to their students contributes to ensure the 
coherence of the learning / teaching methodology and the learning objectives (since the supervisor is the 
person that is more aware of the student research problems). This coherence is strengthened by a final 
meeting between the student and his or her Advisory Panel (including the supervisor), and the course 
responsible. 

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Part of the course bibliography is that of the course Projeto de Investigação em CTI (1) 
The remaining bibliography will be selected by each supervisor according to the kind of research project of 
his or her students 
Additionally, the course recommends the following bibliography: 
Project Manager's Spotlight on Change Management. Claudia M. Baca. Jossey-Bass. 2005 
Project Change Management. H. James Harrington, Darryl R. Conner, Nicholas Horney. McGraw-Hill. 1999 
A Guide to Project Monitoring & Evaluation. Patrick Gudda. AuthorHouseBooks. 2011  

 

Mapa IX - Projecto de Investigação em Ciências e Tecnologias da Informação IV  

6.2.1.1. Unidade curricular: 
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Projecto de Investigação em Ciências e Tecnologias da Informação IV  

 
6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome 
completo): 

Anders Lyhne Christensen - 2 horas 

 
6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular: 

- 

 
6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

- 

 
6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes): 

Projeto (4) não se ocupa do ensino; apenas da aplicação da aprendizagem feita em Projeto (1) ao controlo do 
projeto no 5º semestre. 
(1) Produzir relatórios de progresso, de decisões tomadas e sua justificação, de alternativas analisadas, de 
riscos materializados e ações tomadas para os gerir. 
 
(2) Comparar o relatório (1) com a última versão do planeamento e detetar os desvios e respetivos severidade 
e impacto. 
 
(3) Dependendo de (2), ajustar o planeamento, incluindo os recursos disponíveis e sua gestão, tentando 
manter o maior número possível dos objetivos de investigação originais mais importantes. Se isso não for 
possível, planear novos objetivos consistentes com os requisitos de inovação e exigência do projeto de 
investigação. Se isso não for possível, considerar seriamente a possibilidade de ser impossível executar o 
projeto, nos limites temporais e com os recursos disponíveis.  
 
(4) De acordo com as decisões tomadas em (3), escrever uma nova versão do planeamento  

 
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

Projeto (4) doesn?t aim teaching; it just applies theory taught in Projeto (1) to project control in the 5th 
semester. 
(1) Produce reports of progress, of the decisions made and their justifications, of the analysed alternatives, 
occurred risks and enacted risk management strategies. 
 
(2) Compare the report (1) with the last version of the project planning and detect deviations and 
corresponding severity and impact. 
 
(3) Depending on (2), adjust the plan, including available resources and their management, to preserve as 
many as possible of the most important original research goals. If that is impossible, new goals, consistent 
with the innovation and exigency requirements of the research project, should be planned. If that is 
impossible, seriously consider the possibility that the project might be unrealizable with the available 
resources and time.  
 
(4) According to decisions made in (3), write a new version of the project plan  

 
6.2.1.5. Conteúdos programáticos: 

Usando os princípios gerais de gestão de projetos, em especial os de projetos de inovação, as melhores 
práticas de gestão de projetos, e as aptidões de escrita de relatórios adquiridos em Projeto de Investigação 
(1), o programa da UC consiste da aplicação de abordagens de monitorização e controlo, gestão da mudança 
e replaneamento ao projeto de investigação concreto do aluno.  

 
6.2.1.5. Syllabus: 

Using the general project management principles, in particular those more specific of innovation projects, 
project management best practices, and report writing skills, acquired in Projeto de Investigação (1), this 
course program consists of the application of project monitoring and control, re-planning, and change 
management approaches to the student specific research project. 

 
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

O principal objetivo da UC, nomeadamente a monitorização e controlo, a gestão da mudança e o 
replaneamento de projetos, aplicado ao projeto de investigação do aluno, desdobra-se nos objetivos de 
aprendizagem enunciados na secção correspondente. 
 
O conteúdo do programa da UC é consistente com os principais objetivos da UC porque foi desenhado para 
dotar o aluno da capacidade de atingir todos os objetivos de aprendizagem enunciados.  
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 
The main goal of the course, namely monitoring and control, re-planning, and change management applied to 
the student research project, unfolds in the learning goals described in the learning objectives section. 
The course program contents are consistent with the course main goals because it was designed to empower 
the student with the capability of achieving all the enumerated learning objectives. 

 
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

A UC tem um responsável formal. Apesar disso, são os orientadores dos alunos do programa que conduzem 
a cadeira para os seus orientandos. 
O orientador estabelece o processo de ensino-aprendizagem da unidade curricular de acordo com os 
projetos de investigação concretos dos seus orientandos. Não obstante essa liberdade, o processo de 
ensino-aprendizagem da unidade curricular tem ser bem adaptado às necessidades dos orientandos, aos 
objetivos e à avaliação da cadeira. 
 
Avaliação: 
A UC tem um responsável formal, mas é conduzida por cada orientador para os seus alunos. 
 
O orientador estabelece os métodos de avaliação, os seus instrumentos e calendarização para cada um dos 
seus alunos. Contudo, a avaliação tem um objeto predefinido - os objetivos de aprendizagem listados e a sua 
aplicação ao projeto de investigação do aluno. Uma reunião final com o aluno, a Comissão de 
Acompanhamento e o responsável da UC garante que esse seja o objeto da avaliação. 

 
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 

The course has a formal responsible. Nevertheless, the course is conducted by each supervisor to his or her 
students. 
The supervisor sets the course teaching-learning process according to the specific needs of his or her 
students research projects. In spite of that freedom, the teaching-learning process must be well adapted to 
the students specific research projects and to the course objectives and evaluation. 
 
Evaluation: 
The course has a formal responsible, but it is conducted by each supervisor to his or her students. 
The supervisor sets the course evaluation methods, instruments and scheduling for his or her students. But 
the evaluation must have a predefined object - mastering of the listed learning objectives and their application 
to the student specific project. A final meeting with the student, his or her Advisory Panel and the course 
responsible ensures that the evaluation has the predetermined object. 

 
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular. 

O processo de ensino-aprendizagem será estabelecido por cada orientador para os seus orientandos de 
acordo com as suas necessidades específicas, de acordo com os objetivos da cadeira e de acordo com os 
métodos e as metas e objetivos da avaliação. 
 
O facto de UC ser conduzida pelo orientador para os seus alunos contribui para garantir a coerência entre a 
metodologia de ensino e os objetivos de aprendizagem (uma vez que o orientador é a pessoa com o melhor 
conhecimento do aluno, da sua investigação e seus problemas). Esta coerência é reforçada por uma reunião 
final entre o aluno e a sua Comissão de Acompanhamento (incluindo o orientador), e o responsável da 
cadeira.  

 
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

The teaching-learning processes will be set by each supervisor for his or her students, according to their 
specific needs, the course objectives and the evaluation methods, scheduling and goals. 
 
The fact that the course is conducted by the supervisors to their students contributes to ensure the 
coherence of the learning / teaching methodology and the learning objectives (since the supervisor is the 
person that is more aware of the student research problems). This coherence is strengthened by a final 
meeting between the student and his or her Advisory Panel (including the supervisor), and the course 
responsible.  

 
6.2.1.9. Bibliografia principal: 

Part of the course bibliography is that of the course Projeto de Investigação em CTI (1) 
 
The remaining bibliography will be selected by each supervisor according to the kind of research project of 
his or her students 
 
Additionally, the course recommends the following bibliography: 
Project Manager's Spotlight on Change Management. Claudia M. Baca. Jossey-Bass. 2005 
 
Project Change Management. H. James Harrington, Darryl R. Conner, Nicholas Horney. McGraw-Hill. 1999 
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A Guide to Project Monitoring & Evaluation. Patrick Gudda. AuthorHouseBooks. 2011  

 

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem  

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades 
curriculares.  

As metodologias de ensino e avaliação de Métodos de Investigação 1 contêm um elemento por cada objetivo 
de aprendizagem, o que permite garantir a sua coerência. 
Métodos de Investigação 2 e as 4 UCs de projeto são conduzidas pelos orientadores para os seus alunos, 
adaptadas aos seus projetos concretos. A coerência é assegurada através de uma reunião entre o aluno, a 
sua Comissão de Acompanhamento (incluindo o orientador) e o coordenador da UC. 
As duas UCS de seminários não visam ensinar; são principalmente UCs de avaliação. Cada uma delas avalia 
se o projeto do aluno atingiu o estágio esperado. As UCs de seminários também se interessam pelas 
competências de comunicação de ciência. Ambos os objetivos (avaliação de progresso e comunicação) são 
medidos através de uma apresentação ao vivo e de um documento de suporte. 
Nesta altura interrogamo-nos se o curso ganharia com aulas de gestão de projeto e de comunicação de 
ciência. 

 
6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.  

The teaching and evaluation methodologies of Research Methods 1 contain one element for each of the 
learning objectives of the course therefore they are mutually consistent. 
Research Methods 2 and the 4 research project courses are conducted by the student supervisors for their 
students, tailored to their concrete projects. Coherence is ensured by a meeting between the student, the 
advisory panel including the supervisor, and the course coordinator. 
The two seminar courses do not aim teaching; they are mostly evaluation courses. Each of them evaluates if 
the student research project has reached an expected stage. Seminar courses are also interested in research 
communication competencies. Both objectives (progress evaluation and communication) are assessed by a 
live presentation together with an accompanying support document. 
Now we wonder if the Programme would gain with project management and research communication classes 

 
6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em 
ECTS.  

A verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em 
ECTS é feita através da interação com os responsáveis das cadeiras e dos orientadores, em particular a 
propósito das cadeiras de seminários e subjacente avaliação do estado de progresso dos alunos, e nas 
reuniões que visam garantir a coerência entre os objetivos da UC e a realidade. Ainda não foi possível 
conceber um processo fidedigno de envolver os alunos nessa avaliação. O Programa considerará vias 
alternativas e escolherá a mais adequada para efetuar a referida verificação, incluindo o inquérito antecedido 
da disseminação de informação sobre o problema e a necessidade de obter informação fidedigna. 

 
6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS.  

The verification that the average study time required to the students is the estimated in ECTS is done through 
the interaction with the Professors responsible for mandatory courses and supervisors, in particular by the 
time of the presentations of the seminar courses and corresponding evaluation of the student progress, as 
well as during the meetings aimed at ensuring the coherence between the course objectives and its real 
practice. It has not yet been possible to design a credible process of involving students in this verification. 
The Programme will consider alternative approaches to perform such verification and will select the best one. 
These will include, for instance, a survey preceded by the dissemination of information about the topic and 
the necessity of acquiring believable information. 

 
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de 
aprendizagem da unidade curricular.  

Nas Ucs conduzidas pelos orientadores, existe uma reunião entre o aluno, a sua Comissão de 
Acompanhamento, e o responsável da UC para garantir que a avaliação se centra no objeto definido da UC e 
satisfaz os seus objetivos. 
Seminários de investigação e comunicação, cujos principais objetivos são a comunicação de investigação 
(Seminários 1) e avaliação de progresso, atribuem um peso de 70% (Seminários I) e de 50% (seminários 2) à 
comunicação (objetivo de comunicação). Os alunos apresentam a sua investigação ao vivo e participam nas 
apresentações dos seus colegas (objetivo de comunicação). Em Seminários 1, os alunos têm de mostrar que 
sabem como atingir os seus objetivos de investigação (avaliação de progresso). Em Seminários 2, têm de 
mostrar as contribuições inovadoras das suas teses (avaliação de progresso). 
Métodos de Investigação1 avalia os elementos que correspondem aos objetivos da UC, nomeadamente a 
revisão da literatura e a proposta de metodologia de investigação. 

 
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning 
outcomes.  

In courses conducted by student supervisors, there is a meeting between the student, the student Advisory 
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Panel, and the course responsible for ensuring that the evaluation is centered on the course predefined 
object and fulfills its objectives. 
Research and communication seminars, whose main objectives are research communication (Seminars 1) 
and progress assessment, assign 70% weight (Seminars 1) and 50% weight (Seminars 2) to communication 
skills (comm. goal). Students have to present their research alive and to participate in their colleagues 
presentations (comm. goal). For Seminars 1, students have to show that they know how they intend to 
achieve their research goals (progress assessment). For Seminars 2, students have to present the main 
innovative contributions of their theses (progress assessment). 
The evaluation of Research Methods 1 assesses the elements that correspond to the course objectives, 
namely the student state of the art review and the research methodology proposal 

 
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.  

Todas as Ucs obrigatórias, as quais são Ucs de investigação, centram-se nos projetos de investigação 
concretos dos alunos e, por isso, não os distraem das suas atividades de investigação. Mesmo Métodos de 
Investigação (1) e Projeto de Investigação (1), as quais têm objetivos de aprendizagem gerais, independentes 
de atividades de investigação particulares, usam as atividades de investigação dos alunos como alvo dos 
seus exercícios. 
As Ucs optativas são escolhidas com o propósito da aquisição de competências necessárias para as 
atividades de investigação dos alunos. Portanto, os alunos estão bem conscientes da importância 
predominante da sua investigação, e do papel instrumental das Ucs optativas. 

 
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.  

All mandatory courses, which are research courses, focus on the students research project therefore they do 
not distract the student from his or her research activities. Even Research Methods (1) and Research Project 
(1), courses with general learning objectives independent of particular research activities, use the student 
research activities as the target of exercises. 
Elective courses are chosen with the purpose of the acquisition of competences required for the student 
research activities. Therefore students are well aware of the predominant importance of their research, and of 
the instrumental purpose of elective courses. 

 

7. Resultados 

7.1. Resultados Académicos  

7.1.1. Eficiência formativa. 

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.  

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas 
unidades curriculares.  

Para os alunos que se sujeitaram à avaliação, as UC do curso têm uma percentagem de aprovação de 100%. 
O número de alunos avaliados nas UC do curso variou entre um mínimo de 1 e um máximo de 7. A média das 
classificações dos alunos aprovados varia entre um mínimo de 11 valores (1 aluno avaliado em computação 
organizacional) e um máximo de 17 valores (6 UC do curso). Existiram ainda duas UC com média de 
classificação de 16 valores (7 alunos avaliados em ambos os casos) e uma UC (inteligência organizacional 
em sistemas complexos) com um aluno avaliado com 14 valores. 

 
7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related 
curricular units.  

The programme's courses have a percentage of approval of 100% regarding those students who were subject 
to evaluation. The number of students evaluated in the programme's courses varied between a minimum of 1 

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2009/10 2010/11 2011/12

N.º diplomados / No. of graduates 0 0 0

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 0 0

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 0 0

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0
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and a maximum of 7. The average classification of approved students varied between a minimum of 11 points 
(1 student evaluated in Organizational Computer Applications) and a maximum of 17 points (6 courses). There 
were two courses with the average classification of 16 points (7 students evaluated in both cases) and one 
course (Organizational Intelligence in Complex Systems) with one student evaluated with 14 points. 

 
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções 
de melhoria do mesmo.  

O GEAPQ elabora uma tabela de indicadores para todos os níveis de ensino do ISCTE-IUL. Nos relatórios de 
unidade curricular são calculadas, semestralmente, taxas de sucesso por UC (número de alunos que obtêm 
aproveitamento face aos inscritos na UC) e nos relatórios de curso são ainda calculadas, anualmente, taxas 
de sucesso no que diz respeito à conclusão do curso. Os relatórios de autoavaliação das UC, cursos e 
unidades orgânicas, com base numa análise destes indicadores, apontam os principais pontos fortes e a 
melhorar no processo de ensino e aprendizagem, apresentando ainda sugestões de melhoria a implementar, 
devidamente especificadas e calendarizadas, sempre que o nível de sucesso académico ou a opinião dos 
estudantes sobre os docentes sejam insatisfatórios. O Conselho Pedagógico elaborou e divulgou um 
documento de Boas Práticas que visa o incentivo e a aplicação de práticas que permitam melhorar o sucesso 
escolar 

 
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.  

The GEAPQ prepares a scorecard for all levels of education in ISCTE-IUL. The curricular unit reports 
calculate, every six months, the success rates for each CU (number of students who obtain with positive 
grades compared to all students in the CU), and the programme reports calculate annually the rates of 
success in completing the programme. The self-assessment reports of CUs, programme and organic units, 
based on an analysis of these indicators, point out the main strengths and issues to improve in the process of 
teaching and learning, presenting suggestions of improvement, after proper specification and scheduling, 
whenever the level of academic achievement or the opinion of students on teachers is unsatisfactory. The 
Pedagogical Council developed and released a document of Good Practices aiming to encourage and 
implementation of practices to improve school success. 

 

7.1.4. Empregabilidade. 

7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas.  

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.  

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do 
ciclo de estudos e respectiva classificação.  

IT-IUL, Instituto de Telecomunicações, Excelente / Excellent 
Adetti-IUL, Centro de Investigação em Sistemas e Tecnologias da Informação Avançados, Bom / Good 
DINAMIA-CET Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território, Excelente / Excellent 

 
7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark.  

IT-IUL, Instituto de Telecomunicações, Excelente / Excellent 
Adetti-IUL, Centro de Investigação em Sistemas e Tecnologias da Informação Avançados, Bom / Good 
DINAMIA-CET Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território, Excelente / Excellent 

 
7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por 
pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos.  

87 

 
7.2.3. Outras publicações relevantes.  

Desde 2008, inclusive, foram feitas as seguintes publicações relevantes e patentes: 

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / 
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area 100

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained 
employment in other areas of activity 0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of 
graduates that obtained employment until one year after graduating 0
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6 patentes nacionais 
2 patentes internacionais 
3 patentes nacionais pedidas 
3 Autorias de livros em Inglês 
1 Autorias de livros em Português 
1 Edições de livros em Inglês 

 
7.2.3. Other relevant publications.  

Since and including 2008, following relevant publications and patents were produced: 
6 national patents 
2 International patents 
3 pending national patents 
3 book authorships, in English 
1 book authorships, in Portuguese 
1 Book editions, in English 

 
7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico.  

4 doutoramentos contribuem concretamente para a valorização e desenvolvimento económico. Um deles 
consistiu da conceção, desenho e implementação de um negócio no Brasil – Sistema de televisão digital 
terrestre para uma empresa privada. Outro, por estar a ser desenvolvido num projeto em que participam 4 
empresas europeias e uma união europeia de telecomunicações, poderá ter impactos reais diretos a nível 
europeu. Um terceiro é conduzido numa rede de pequenas e médias empresas portuguesas. Finalmente, o 
quarto é conduzido para uma empresa portuguesa do setor da banca. 
Além destes dados, outros 19 doutorandos (70% dos portugueses que frequentam o curso) são empregados 
em empresas portuguesas o que contribuirá efetivamente para o desenvolvimento económico das 
organizações e setores a que pertencem. 

 
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development.  

4 PhD projects have a real concrete impact on economic enhancement and development. One of those 
consists of the conception and design of an innovative business in Brazil – the digital terrestrial television 
system of a private TV company. Another one, due to have being developed within a European Project with 4 
European companies and an association of European telecommunications companies, among others, may 
have direct impacts at an European level. The third is being conducted in association with a Portuguese 
Innovation SME Network, which will have impacts on the network members. Finally, the fourth is being done 
in a private sector Portuguese bank. 
In addition to the above data, 19 other PhD students (70% of the Portuguese students of the Programme) are 
currently employees in Portuguese companies and public organizations, which will have a direct impact on 
the economic enhancement and development of the organizations and sectors for which they work 

 
7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e 
internacionais.  

Apenas um doutoramento está a decorrer no âmbito de um projeto Europeu do 7º Programa Quadro (FP7 – 
7th Framework Programme) – Projeto 3D-VIVANT (Live Immerse Video-Audio Interactive Multimedia) – por um 
consórcio de 9 membros que inclui 4 empresas e uma associação europeia de empresas de 
telecomunicações (para além de 4 institutos de investigação). O objetivo do projeto é a produção, 
distribuição e reprodução de conteúdos 3D (sem recurso a óculos). 
Outro doutoramento está integrado em dois projetos nacionais (FCT). O doutoramento tem por objetivo o 
melhor planeamento de fentocells em redes rádio 

 
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or 
partnerships.  

Only one PhD project is being carried out within an European research project, funded by the 7th Framework 
Programme – 3D-VIVANT Project (Live Immerse Video-Audio Interactive Multimedia) – by a 9 member 
Consortium, which includes 4 enterprises and an European association of telecommunications companies 
(and 4 research institutes). The goal of the Project is the production, distribution and reproduction of 3D 
contents (using glasses free technology). 
Another PhD research is integrated into two national projects (FCT). The PhD has the goal to improve 
Planning of Femtocells in Radio Networks 

 
7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.  

As 4 UCs Projeto de Investigação, distribuídas no tempo, desde o primeiro ao penúltimo semestre, têm por 
objetivo o estabelecimento de um plano detalhado de execução do projeto, incluindo possíveis riscos e 
estratégias para a sua mitigação e contenção, e a monitorização, controlo e gestão da mudança do projeto de 
investigação do doutoramento. Estas UCs contribuem para detetar riscos, oportunidades, desvios do 
planeado e para reavaliar e redesenhar o percurso do aluno de modo a potenciar a probabilidade de sucesso. 
Isto envolve a potencial melhoria do projeto. 
As 2 UCS de seminários, através da avaliação de progresso, contribuem também para a potencial melhoria da 
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via seguida. 
A UC Métodos de Investigação 2 contribui para que o doutorando interprete e integre nova investigação que 
tenha surgido depois da primeira versão da revisão da literatura e antes da conclusão da tese 
Finalmente, a ação atenta do orientador e Comissão de Acompanhamento contribuem para a melhoria da 
atividade. 

 
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.  

The 4 research project courses, occurring since the first until the fifth semesters, establish the detailed 
planning of the research project execution, including risks and strategies for their mitigation and contention; 
and monitor, control and manage the research project changes. These courses contribute to identify risks, 
opportunities and deviations, and to reassess and redesign the research project leading to the PhD, to 
improve chances of success. This involves the potential improvement of the research project. 
The 2 seminars, through the progress evaluation, also contribute to improve the research being carried on. 
Research Methods 2 enables the student to interpret and integrate new research that has appeared since the 
first version of the state of the art review and before the thesis is completed. 
Finally, the monitoring activity of the supervisor and the Advisory Panel contribute to improve the student 
research activity 

 

7.3. Outros Resultados  

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3  

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação 
avançada.  

Todos os processos atuais de doutoramento produzirão contribuições científicas inovadoras em áreas 
tecnológicas (27; 93%) e em estudos sobre a sociedade da informação e do conhecimento (2; 7%). 

 
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training.  

All current PhD processes will produce innovative scientific contributions in technology (27; 93%) and in 
studies of the Information and Knowledge Society (2; 7%). 

 
7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, 
desportiva e artística.  

Doutorados são pessoas com elevado grau de especialização e com a capacidade de conduzir investigação e 
encontrar soluções inovadoras para os problemas, o que contribui para o desenvolvimento das organizações 
em que trabalham e de toda a sociedade circundante em geral. 
O curso tem atualmente 30 alunos, que serão doutorados. De acordo com os CVs das candidaturas, destes, 
10% são estrangeiros que retornarão aos seus países. Dos 90% de portugueses, 44% estão já empregados no 
setor público e 4% no setor empresarial do estado, vindo a contribuir para o desenvolvimento desses 2 
setores; 33% estão já empregados no setor privado, contribuindo para o seu setor; e 19% são bolseiros – 
virão a contribuir inovadoramente para as organizações e os setores em que trabalharem. 

 
7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and 
artistic activities.  

Owners of PhD degree are highly specialized employees with the capability of doing and managing research 
and finding innovative solutions to the problems faced by them and their organizations, contributing to their 
development and to the development of the society in general. 
The Programme has currently 29 students, which will eventually achieve the PhD degree. According to the 
application CVs, 30% of those are foreign students, which plan to return to their countries. Of the 90% 
Portuguese students, 44% are employed in the public sector and 4% in public enterprises, which will 
contribute to develop those sectors; 33% are employed in the private sector, which will contribute to develop 
the companies in which they work and corresponding sector; and 19% own PhD grants – they will eventually 
contribute to the development of the organizations and sectors of which they will become employees. 

 
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o 
ensino ministrado.  

O sitio web do curso tem toda a informação necessária quer para a candidatura e ingresso no Programa, quer 
sobre a interação entre o curso e os estudantes, e entre o curso e os orientadores. A informação 
disponibilizada abrange a descrição geral do curso, objetivos, destinatários, e diplomas; candidaturas, 
matrículas, propinas, frequência e tese; informação curricular; áreas de especialidade, propostas de teses, 
docentes e potenciais orientadores; contactos do Programa, com destaque para os cicerones, que têm como 
função guiar os candidatos, facilitando todos os processos pré-candidatura, em especial encontrar uma área 
e um orientador. 
Não foi elaborado nenhum inquérito aos alunos que permitisse obter informação crítica sobre o sítio web do 
programa. O curso desenhará um inquérito com este e outros assuntos que será aplicado à sua população 
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7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given 
to students.  

The Programme web site has all required information both for student’s application and enrolment, and about 
the interaction between the Programme and the student and between the Programme and the supervisors. 
The available information includes the Programme general description, objectives, target public and 
diplomas; application and registration, tuitions, attendance, and thesis public defence; curricular information; 
specialization areas, thesis proposals, teachers and possible supervisors; Programme contacts, emphasizing 
the contacts of the Programme cicerones, that guide candidates in the pre-application process, in particular 
helping them to choose a research area and a supervisor. 
The contents and usability of the Programme web site was yet not subject to a survey that would reveal 
critiques and suggestions that would be used to improve it. The Programme will design a survey with this and 
other topics that will be applied to its population. 

 

7.3.4. Nível de internacionalização 

8. Análise SWOT do ciclo de estudos 

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos  

8.1.1. Pontos fortes  
Coerência dos objetivos do curso com a missão e estratégia do ISCTE-IUL 
Multiplicidade de meios (implícitos e explícitos) de divulgação dos objetivos do curso aos alunos, 
orientadores e professores 
Sendo um curso de largo âmbito, poderá captar alunos dos mais diversos interesses e backgrounds 

 
8.1.1. Strengths  

The Programme objectives are consistent with the ISCTE-IUL strategy and mission 
The multitude of means (implicit and explicit) used to convey the Programme objectives to students, 
supervisors and teachers 
Being a wide scope Programme, it can capture PhD students with a large varieties of background and 
interests 

 
8.1.2. Pontos fracos  

Ainda não envolve todos os docentes doutorados do departamento 

 
8.1.2. Weaknesses  

The Programme does not involve all the department PhD teachers, yet 

 
8.1.3. Oportunidades  

- O contexto de crise económica pode ser aproveitado pelos cidadãos para aumentar o seu nível de formação, 
incluindo a obtenção de doutoramentos. O objetivo do Programa Doutoral de aumentar o grau de 
especialização dos alunos será atrativo para alguns desses cidadãos 

 
8.1.3. Opportunities  

- The current economic crisis context may lead the citizens to invest in more, specialized training, including 
PhDs. The Programme objective of improving the specialization in specific topics will become attractive for 
those citizens 

 
8.1.4. Constrangimentos  

Os objetivos gerais do curso, nomeadamente desenvolver competências gerais de investigação em ciências 
e tecnologias da informação, e conhecimento profundo sobre um problema específico, são semelhantes aos 
dos outros Programas Doutorais em áreas semelhantes 

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 10

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 0

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 3.3
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8.1.4. Threats  

The general objectives of the Programme, namely creating general research competencies on information 
science and technology and specific in-depth knowledge of a specific problem, are similar to the general 
objectives of other Doctoral Programmes in the same area (information science and technology) 

 

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade  

8.2.1. Pontos fortes  
Candidaturas sempre abertas e ingressos nos 2 semestres: alunos que não possam iniciar o doutoramento 
no 1º semestre podem fazê-lo no 2º sem desvantagem 
As UCs obrigatórias são essencialmente marcos no trabalho de doutoramento, quase não envolvendo tempo 
e esforço extra tese 
UCs de gestão e controlo de projetos, e de avaliação de progresso desde o primeiro até ao penúltimo 
semestre 
As optativas podem ser escolhidas de todo o ensino superior nacional e internacional 
Pode pedir-se a creditação da experiência e de UCs / cursos realizados relativamente a UCs optativas e 
obrigatórias 
Possibilita a realização de teses que consistam do desenho e implementação de negócios, e teses em 
ambiente empresarial, mesmo com restrições à publicação de informação vital 
Diploma de Estudos Avançados especialmente para quem não prossegue a via do doutoramento 
Admissão de candidatos com base numa proposta de investigação que garanta que se sabe o que se vai 
fazer, como e que contribuição inovadora gerar 

 
8.2.1. Strengths  

Applications may be received any time and enrolments in the 2 semesters: students that cannot begin the 
PhD in the 1st semester may do it in the 2nd with no disadvantages 
Mandatory UCs are essentially milestones in the PhD work, involving almost no extra time and effort 
Project management and control, and progress evaluation courses in all but the last semester 
Elective courses may be picked from all national and foreign universities 
Experience, completed courses and programmes may be accredited as mandatory and elective courses 
The thesis may be done in the scope of the student professional activity, including the design and 
implementation of new businesses, and cases with severe publication constraints of classified information 
Advanced studies diploma, especially for those that do not proceed to PhD 
Students are accepted only if their research proposal provides evidence that they already know what they 
want to do, how to do it, and the innovative contributions they will produce 

 
8.2.2. Pontos fracos  

O Diploma de Estudos Avançados em CTI tem apenas 46 créditos; deveria ter 60 
O tempo para realizar o doutoramento é muito curto (3 anos) 
Inexistência de um semestre prévio para muitos alunos que não se encontram logo nas condições ótimas 
para o doutoramento 
Ausência de inquéritos aos alunos e orientadores para avaliação do curso 
Pouca coesão das comunidades de alunos e de orientadores 

 
8.2.2. Weaknesses  

The Diploma of Advanced Studies in Information Science and Technology has only 46 credits; should have 60 
The time for completing the PhD is very short (3 years) 
Inexistence of a preliminary semester for those students that are not ready yet to start working on the PhD 
problem 
Inexistence of a survey to students and supervisors as a means of assessment and feedback of the 
Programme 
Insufficient cohesion amongst the students and supervisors / teachers communities 

 
8.2.3. Oportunidades  

O recém surgimento do Departamento de Matemática na Escola de Tecnologias e Arquitetura cria a 
oportunidade de potenciar Business Intelligence (BI) e Matemática Computacional, as duas fundamentais 
para o curso. BI é uma aposta estratégica do DCTI e que tem sentido dificuldades de afirmação justamente 
por falta de docentes / investigadores nessa área. Matemática Computacional é formação básica para muitos 
problemas de investigação em diversas áreas de especialidade, por exemplo, Inteligência Artificial, e Ciências 
e Tecnologias da Programação. 
 
A motivação e background de alguns docentes do Departamento para a Computação de Alto Desempenho é 
uma oportunidade para reforçar a área de especialização de Ciências e Tecnologias da Programação numa 
faceta em que não haverá concorrência 
 
A aposta do ISCTE nas plataformas de eLearning é uma oportunidade para melhorar a gestão das relações 
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entre alunos e UCs bem como a gestão de acessos a materiais didáticos das UCs (ler e modificar) 

 
8.2.3. Opportunities  

The Department of Mathematics recently created in the ISCTE School of Technology and Architecture is an 
opportunity to improve the fields of Business Intelligence (BI) and Computational Mathematics, both 
important for the Programme. BI is a strong bet of the department that has been experiencing difficulties due 
to the insufficiency of teaching staff and researchers. Computational Mathematics provides formal 
foundations to research in several specialization areas, as Artificial Intelligence and Programming Science 
and Technology. 
 
The motivation to and background in High Performance Computing of some Department teachers is an 
opportunity to enhance the specialization area Programming Science and Technology, in a field with little or 
no concurrence. 
 
The institutional bet of ISCTE in eLearning is an opportunity to improve the management of the relation 
between students and courses, and the management to the access to the courses learning materials (read 
and modify) 

 
8.2.4. Constrangimentos  

Existência, em Lisboa, de outros Programas Doutorais, com sobreposição de especialidades, que permitem a 
realização das teses em mais tempo (e.g., 4 anos) 

 
8.2.4. Threats  

Existence, in Lisbon, of other Doctoral Programmes, with overlapping specialization areas, that allow the 
students to finish the Cycle of Studies in more time (e.g., 4 years) 

 

8.3. Recursos materiais e parcerias  

8.3.1. Pontos fortes  
Recursos bibliográficos / acesso a bases de dados e arquivos científicos 
 
A associação deste curso ao Instituto de Telecomunicações, com a classificação de Excelente, facilita a 
obtenção de bolsas de doutoramento, no que diz respeito à classificação da instituição, nas suas áreas de 
intervenção. 
Embora a Adetti-IUL não disponha dessa avaliação, há um protocolo com o INESC-ID, também com 
Excelente, o que facilitará igualmente a obtenção de bolsas noutras áreas de investigação. 
Relativamente às áreas de contribuição menos tecnológica (Estudos da Informação e Informática Aplicada à 
Gestão e Ciências Sociais), existem potenciais instituições de acolhimento com Excelente, no universo ISCTE 
(Dinamia’CET-IUL e CIES-IUL)  

 
8.3.1. Strengths  

Bibliographic resources / access to scientific databases and archives 
 
The association of the Programme with Instituto de Telecomunicações (IT), which has the classification of 
Excellent, facilitates obtaining PhD scholarships in the areas of IT, with respect to the institution 
classification. 
Although Adetti-IUL does not have the same classification, there is a protocol with INESC-ID, which also has 
the classification of Excellent, that will also facilitate obtaining PhD scholarships in other research areas. 
With respect to research areas with weaker technologic contributions, there are potential hosting institutions, 
inn ISCTE, with Excellent (CIES-IUL and Dinamia’CET-IUL) 

 
8.3.2. Pontos fracos  

- Ainda não há parcerias com outras instituições do ensino superior 
- Inexistência de bolsas de doutoramento, atribuídas pelo ISCTE ou pelas unidades de investigação 
associadas ao curso, para alunos que não tenham financiamento por outras vias 
- Inexistência de recursos para pagar algumas necessidades dos alunos (por exemplo, deslocação a 
conferências) 
- Recursos limitados em algumas áreas laboratoriais, por exemplo, em robótica 

 
8.3.2. Weaknesses  

- There are no partnerships yet 
- Inexistence of PhD Grants, offered by ISCTE or by the research centers associated to the Programme, for 
students without other means for funding their research activities 
- Inexistence of funding resources to pay some of the research activity needs of the students (e.g., 
presentation of papers in conferences) 
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- Insufficient resources in some laboratories, such as robotics 

 
8.3.3. Oportunidades  

- O atual contexto de crise pode ser aproveitado através de parcerias com empresas, para a formação dos 
seus empregados e para o investimento em investigação. O estabelecimento de parcerias com as empresas 
nacionais pode conduzir à captação de mais alunos 
- O recurso a parcerias nacionais e internacionais com escolas universitárias pode ser aproveitado para 
captar mais alunos para o Programa 

 
8.3.3. Opportunities  

- The current economic crisis context may be leveraged, through partnerships with companies, for improving 
the training of their employees and the investment in applied research. Establishing partnerships with 
national companies may increase the number of students of the Programme 
- Establishing partnerships with national and international universities may be leveraged to attract more 
students to the Programme 

 
8.3.4. Constrangimentos  

- Existência em Lisboa de outros Programas Doutorais, com sobreposição de áreas de investigação, com 
parcerias que facilitem quer o intercâmbio de estudantes quer o estabelecimento de contratos de 
investigação com a indústria 
- Existência em Lisboa de outros Programas Doutorais, com sobreposição de áreas de investigação, com 
mais bolsas (na maioria dos caos de projetos de investigação) para doutorandos sem outros meios de 
financiamento 
- Existência em Lisboa de outros Programas Doutorais, com sobreposição de áreas de investigação, com 
mais recursos de financiamento (na maioria dos casos de projetos de investigação) para pagar algumas das 
necessidades da atividade de investigação (e.g., apresentação de papers em conferência) 
- Existência em Lisboa de outros Programas Doutorais, com sobreposição de áreas de investigação, com 
mais recursos para a investigação aplicada 

 
8.3.4. Threats  

- Existence, in Lisbon, of other somehow overlapping Doctoral Programmes with partnerships that facilitate 
the interchange of students and research contracts with the industry 
- Existence, in Lisbon, of other somehow overlapping Doctoral Programmes with PhD Grants (mostly from 
research projects) for students without other means for funding their research activities 
- Existence, in Lisbon, of other somehow overlapping Doctoral Programmes with funding resources, mostly 
from research projects, to pay some of the research activity needs of the students (e.g., presentation of 
papers in conferences) 
- Existence, in Lisbon, of other somehow overlapping Doctoral Programmes with more resources for applied 
research 

 

8.4 Pessoal docente e não docente  

8.4.1. Pontos fortes  
- Número absoluto, média e qualidade das publicações e patentes do corpo docente 
- Elevada qualificação do pessoal docente para todas as áreas de especialidade do Programa 
- Todos os catedráticos estão envolvidos no curso, como orientadores ou como responsáveis de UCs 
obrigatórias 
- Existência de apoio administrativo estável para o Programa Doutoral 
- Existência de apoio para as relações com os alunos e candidatos 

 
8.4.1. Strengths  

- Absolute number, average per supervisor / teacher and quality of publications 
- High qualification of supervisors for al specialization areas of the Programme 
- All full professors of the Department are involved in the Programme, as supervisors or as teachers of 
mandatory courses 
- Existence of stable administrative support for the Programme 
- Existence of stable support for the relationships between the Programme and students and candidates 

 
8.4.2. Pontos fracos  

- Embora as UCs de Projeto de Investigação em CTI (1 a 4) tenham docentes responsáveis, elas são 
conduzidas pelos orientadores para os seus alunos. No entanto, a experiência mostra que a UC Projeto de 
Investigação I deveria ter aulas e avaliação dadas para todos os alunos, por uma equipa docente 
estabelecida. Isso ainda não acontece por falta de recursos docentes suficientes no Departamento. 
- Não existem docentes para um potencial mas desejado semestre preparatório  
- Um dos objetivos estratégicos do curso é aumentar e melhorar a investigação feita pelos docentes do 
departamento. De acordo com esse objetivo, todos os docentes do departamento deveriam ter pelo menos 
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um doutorando em permanência. Infelizmente, isso ainda não acontece.  

 
8.4.2. Weaknesses  

- Although research project courses (Research Project in Information Science and Technology 1 through 4) 
have their responsible professors, they are conducted by supervisors to their students. Nevertheless, 
experience seems to show that it would be better if Research Project 1 would have classes and evaluation for 
all students, by a steady team of professors. That was still not implemented because of the lack of available 
teachers in the Department. 
- There are yet not enough teachers for an hypothetical but desired preliminary / preparatory semester 
- One of the strategic goals of the Programme is to improve the amount and quality of research in the 
Department. Following that goal, each professor in the department ought to have at least, an average of one 
PhD student permanently. Unfortunately this is yet not the case 

 
8.4.3. Oportunidades  

Programas de mobilidade internacional para docentes podem fomentar o intercâmbio e a cooperação de 
docentes / investigação com outras Universidades 

 
8.4.3. Opportunities  

 
 
International mobility programs for teachers can foster the exchange and cooperation of faculty / research 
with other Universities 

 
8.4.4. Constrangimentos  

- A diminuição da dotação orçamental para o ISCTE e a dificuldade criada pelo governo à contratação de 
docentes é uma séria ameaça ao recrutamento de docentes para o Programa Doutoral para suprir 
necessidades ao nível das UCs obrigatórias (sobretudo Projeto de Investigação 1) e para dinamizar 
orientações em áreas estratégicas como a Business Intelligence. 

 
8.4.4. Threats  

- Repeatedly decreasing state funding to ISCTE and the difficulty raised by government decisions relative to 
new contracts are serious threats to recruiting new teachers necessary to give classes in mandatory courses 
(Research Project 1) and to increasing the supervising offer in strategic areas such as Business Intelligence 

 

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem  

8.5.1. Pontos fortes  
- Os estudantes dos 1º e 2º ciclos do ISCTE-IUL têm uma forte preparação em algumas das áreas do 
Programa Doutoral, nomeadamente Estudos de Informação, Sistemas de Informação, Redes, e 
Telecomunicações 
- Potencialidade para captar alunos que trabalham devido à forte preparação e interesse do corpo de 
possíveis orientadores em áreas com interesse para os candidatos vindos do meio empresarial (estudos da 
informação, assuntos mistos de informática e gestão); 
- Potencialidade para captar alunos com interesse por doutoramentos que se prefigurem como processos de 
conceção, desenho e implementação de negócios – esta potencialidade deve-se a diversos fatores, incluindo 
a cultura do ISCTE-IUL e a permanente discussão sobre a conceção de negócios como teses, e sobre os 
problemas devidos às dificuldades de publicar e avaliar material sensível para os negócios  
- Potencialidade para captar alunos com interesse por áreas mistas (informática – telecomunicações – 
gestão) 

 
8.5.1. Strengths  

- ISCTE students of 1st and 2nd cycles have a strong background in some of the areas of the Programme, 
namely Information Studies, Information Systems, Networks, and Telecommunications 
- Capacity to attract working candidates due to the strong interest and preparation of possible supervisors in 
areas interesting to candidates coming from enterprises (information studies, and topics involving a mixed 
know how in management, telecommunications and informatics); 
- Capacity to attract candidates interested in doing their PhD through innovative business design and 
implementation – this strength is due to several factors, including the ISCTE-IUL cultural background, and the 
active discussion about conceiving a business creation process as a PhD thesis, and about the difficulties 
associated to publication and evaluation of business classified information 
- Capacity to attract candidates interested in subjects involving mixed know-how (informatics – management 
– telecommunications) 

 
8.5.2. Pontos fracos  

- Número insuficiente de entradas e saídas de alunos por ano, que permitisse causar impacto económico e 
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social, que permitisse financiar um melhor funcionamento do curso (por exemplo, pagar a mais docentes), e 
que contribuísse para potenciar a investigação e produção científica dos docentes do departamento 
- Alunos dos 1º e 2º ciclos do ISCTE-IUL com formação insuficiente em certas áreas do Programa Doutoral, 
nomeadamente Inteligência Artificial e Matemática Computacional 
- Insuficiente coesão da comunidade de alunos 
- Insuficiente integração de alunos em projetos de investigação 

 
8.5.2. Weaknesses  

- Insufficient number of incoming and outgoing students per year, that would enable significant economic and 
social impacts, that would enable to fund the Programme to work better (e.g., paying teachers to have classes 
in some courses), and that would contribute to empower the research activity and results of the Department 
members 
- ISCTE-IUL students of 1st and 2nd cycles have a weak background in some of the areas of the Doctoral 
Programme, namely Computational Mathematics and Artificial Intelligence 
- Insufficient cohesion of the Programme student community 
- Insufficient integration of the Programm students in research projects 

 
8.5.3. Oportunidades  

- Potencial para atrair alunos brasileiros através da publicação, no LATTES, de perfis dos doutorados do 
Departamento 
- A obrigatoriedade de ter o doutoramento para as novas contratações de docentes do ensino superior cria 
uma oportunidade para a captação de alunos de doutoramento 

 
8.5.3. Opportunities  

- Potential to attract Brazilian students through the publication, in the LATTES platform, of the Department 
teachers profiles 
- Due to the obligation of owning a PhD degree to be hired as a teacher for the University creates an 
opportunity to attract more students to the Programme 

 
8.5.4. Constrangimentos  

Programas Doutorais, com sobreposições com este, em Escolas em Lisboa, em que os alunos obtêm maior 
preparação em algumas áreas do Programa, por exemplo Inteligência Artificial e Matemática Computacional 

 
8.5.4. Threats  

Existence of other somehow overlapping Doctoral Programmes, in Lisbon Schools in which the students may 
acquire a stronger background in some of the technologic areas of the Programme, namely Artificial 
Intelligence and Computational Mathematics 

 

8.6. Processos  

8.6.1. Pontos fortes  
Existência, no ISCTE, de muitas e fortes cadeiras que oferecem competências em áreas importantes do 
Programa, as quais podem ser escolhidas como optativas (Estudos de Informação, Sistemas de Informação, 
Redes, e Telecomunicações) 
Forte aposta de cadeiras obrigatórias em metodologia da investigação, gestão de projeto de investigação, e 
comunicação de investigação, desde o 1º até ao penúltimo semestre; 
UCs obrigatórias desenhadas como marcos no processo de investigação dos alunos 

 
8.6.1. Strengths  

Existence, in ISCTE, of many good courses providing competencies in important areas of the Programme, 
that may be chosen as elective courses (Information Studies, Information Systems, Networks and 
Telecommunications) 
Strong bet on research methodology, research project management and research communication mandatory 
courses since the 1st until the penultimate semester 
Mandatory courses designed as milestones in the student research process 

 
8.6.2. Pontos fracos  

Inexistência de uma UC sobre assuntos de investigação em CTI, num semestre preparatório para o 
doutoramento; 
Falta de UCs adequadas para aumentar o número de créditos do Diploma de Estudos Avançados em CTI de 
46 para 60  
Inexistência, no ISCTE, de oferta de UCs que possam ser escolhidas como optativas, em certas áreas do 
Programa Doutoral, nomeadamente em Matemática Computacional e em Inteligência Artificial 
Nas cadeiras conduzidas pelos orientadores, falta uma reunião entre o responsável da cadeira e os 
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orientadores para clarificar os seus objetivos de aprendizagem 

 
8.6.2. Weaknesses  

Inexistence of a course on Research Problems in Information Science and Technology to offer in a 
preliminary semester; 
Inexistence, in ISCTE, of enough courses in certain areas of the Program, that may be chosen as electives, 
namely in Computational Mathematics and in Artificial Intelligence. They exists but are not enough 
For courses conducted by the supervisors, a meeting between the course responsible and the supervisors to 
convey the course learning objectives is missing 

 
8.6.3. Oportunidades  

Aproveitar o processo de acreditação para refletir sobre e redesenhar alguns aspetos ligados às UCs do 
curso e seu funcionamento 

 
8.6.3. Opportunities  

Take the opportunity raised by the Programme accreditation process to reflect about and redesign some 
issues related with the Programme courses and their functioning 

 
8.6.4. Constrangimentos  

Existência de Programas Doutorais, em escolas em Lisboa onde é possível escolher mais fortes e mais 
variadas UCs em certas áreas do Programa, nomeadamente em Matemática Computacional e em Inteligência 
Artificial 

 
8.6.4. Threats  

Existence of other Doctoral Programmes, in Lisbon Schools, in which it is possible to choose stronger and 
more elective courses in certain areas of the Program, such as Computational Mathematics and Artificial 
Intelligence 

 

8.7. Resultados  

8.7.1. Pontos fortes  
- 81% (22) dos doutorandos portugueses do Programa estão empregados em organizações nacionais 
públicas ou privadas, o que contribuirá para o desenvolvimento económico dessas organizações e dos seus 
setores 
- 4 projetos de doutoramento (13% do total) estão a ser realizados em ambiente empresarial, acarretando 
valorização e desenvolvimento económico para essas empresas. Destes, um deles consiste da conceção e 
desenho de um negócio inovador (no Brasil) 
- 93% (27) projetos de doutoramento têm contribuições tecnológicas, e 7% (2) têm contribuições em estudos 
de informação 
- Investigadores dos dois principais centros de investigação ligados ao Departamento são orientadores de 
alunos do Programa 
- Elevado número e qualidade de publicações e patentes dos orientadores de alunos do Programa 
- Forte impacto da monitorização na melhoria da qualidade dos projetos de doutoramento e seus resultados 
- O sítio web do Programa contém toda a informação relevante sobre o programa e seu funcionamento 

 
8.7.1. Strengths  

- 81% (22) of the Portuguese PhD students are employees of national public and private organizations, which 
will contribute to the economic development of those organizations and their sectors 
- 4 PhD projects (13%) are being done in business environment, leading to the economic enhancement and 
development of the associated companies. One of those consists of the conception and design of an 
innovative business in Brazil 
- 93% (27) PhD projects will produce technologic contributions; and 7% (2) will produced contributions for 
information studies 
- Researchers of the two main research centers associated with the Department are supervisors of 
Programme students 
- High number and quality of scientific publications and patents of the supervisors of the Programme 
students; 
- Strong impact of monitoring on the improvement of PhD research projects and their results; 
- The Programme Web Site contains comprehensive information about the Programme 

 
8.7.2. Pontos fracos  

- Apenas dois doutoramentos estão a ser desenvolvidos no âmbito de projetos financiados 

 
8.7.2. Weaknesses  
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- Only two PhD projects are being carried out within the scope of funded projects 

 
8.7.3. Oportunidades  

Programas de mobilidade internacional para alunos podem atrair alunos de outros países 

 
8.7.3. Opportunities  

International mobility programs for students may attract students from other countries 

 
8.7.4. Constrangimentos  

Maior empregabilidade das áreas de CTI e elevado grau de incerteza associada ao financiamento da 
investigação pode conduzir à diminuição de alunos de doutoramento 
 
Redução do número de alunos no Ensino Superior também se poderá refletir nos Programas Doutorais 

 
8.7.4. Threats  

More employable areas of CTI and high degree of uncertainty associated with the funding of research may 
lead to the decrease of PhD students 
 
Recent decrease of the number of students in higher education may also have a negative impact in the 
number of candidates to PhD Programmes 

 

9. Proposta de acções de melhoria 

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos  

9.1.1. Debilidades  
Ainda não envolve todos os docentes doutorados do departamento 
 
Os objetivos gerais do curso, nomeadamente desenvolver competências gerais de investigação em ciências 
e tecnologias da informação, e conhecimento profundo sobre um problema específico, são semelhantes aos 
dos outros Programas Doutorais em áreas semelhantes 

 
9.1.1. Weaknesses  

The Programme does not involve all the department PhD teachers, yet 
 
The general objectives of the Programme, namely creating general research competencies on information 
science and technology and specific in-depth knowledge of a specific problem, are similar to the general 
objectives of other Doctoral Programmes in the same area (information science and technology) 

 
9.1.2. Proposta de melhoria  

1 – Aumentar o envolvimento dos docentes 
a) Sessões de divulgação do Programa Doutoral para docentes do departamento, enfatizando as vantagens 
da orientação e as disposições do Programa visando a diminuição do risco de insucesso; 
b) Motivar os docentes do departamento para publicar propostas de tese e perfis de investigação nas várias 
plataformas de divulgação científica, por exemplo o sistema de teses do Departamento, o LATTES, e a 
ERACareers,  
c) Workshops de divulgação de temas de investigação de doutoramento para alunos de mestrado e 
candidatos ao doutoramento 
d) Sensibilizar os docentes do departamento para a importância dos trabalhos de investigação iniciados nas 
teses de mestrado com potencial continuação para o doutoramento, e para a importância da integração dos 
vários projetos de investigação 
 
2 – Competitividade e Diferenciação 
Apostar no fortalecimento das áreas naturais de investigação do departamento e em áreas de diferenciação 
(esta medida é consistente com a medida 1d) 

 
9.1.2. Improvement proposal  

1 – Improve teaching staff involvement 
a) Dissemination meetings for the Department staff, emphasizing the advantages of PhD supervising and the 
Programme measures for decreasing the risk of failure 
b) Motivate the Department staff to publicize their thesis proposals and research profiles on the several 
national and international research dissemination platforms, as the Departments theses system, LATTES and 
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ERACareers 
c) Workshops aimed at the dissemination of PhD research topics for PhD candidates and MSc students 
d) Present and disseminate the importance of integrated research projects starting with MSc theses and 
continuing with PhD theses, and the importance of integrating the research of several students within the 
scope of the same objectives and projects 
 
2 – Competitiveness and differentiation 
Stronger bet on the development of the natural research areas of the department and of differentiating 
research areas (this is a proposal compatible with proposal 1d) 

 
9.1.3. Tempo de implementação da medida  

1 – Aumentar o envolvimento dos docentes 
As ações de divulgação propostas devem repetir-se ao longo do tempo, com uma periodicidade definida 
tentativamente de acordo com o seu sucesso  
 
 
2 – Competitividade e Diferenciação 
Este é um esforço de melhoria (focalização) contínuo, para o qual não faz sentido definir uma duração 

 
9.1.3. Implementation time  

1 – Improve staff involvement 
The dissemination proposals should be repeated along the time, with a periodicity to be defined by trial and 
error, according to their success 
 
2 – Competitiveness and differentiation 
This is a continuous effort, for which does not make sense to define an implementation time 

 
9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

1 – Aumentar o envolvimento dos docentes: Alta 
2 – Competitividade e diferenciação: Média 

 
9.1.4. Priority (High, Medium, Low)  

1 – Improve staff involvement: High 
2 – Competitiveness and differentiation: Medium 

 
9.1.5. Indicador de implementação  

1 – Aumentar o envolvimento dos docentes: número e descrição das ações realizadas 
 
2 – Competitividade e diferenciação: Apesar de difícil ou impossível de medir, deve avaliar-se a evolução da 
investigação dos docentes para assuntos mais especializados e mais coesos, e a medida em que essas áreas 
se diferenciam das ou se impõem às áreas de investigação dos outros programas doutorais, sobretudo em 
Lisboa 

 
9.1.5. Implementation marker  

1 – Improve staff involvement: number and description of the carried on actions 
 
2 – Competitiveness and differentiation: In spite of the difficulty to objectively assess, it is possible to 
observe the evolution of the department staff research areas to more narrow and specialized topics, and the 
degree to which those topics are different or have the power to compete with the research topics of other 
Doctoral Programmes especially in Lisbon 

 

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.  

9.2.1. Debilidades  
O Diploma de Estudos Avançados em CTI tem apenas 46 créditos; deveria ter 60 
O tempo para realizar o doutoramento é muito curto (3 anos) 
Inexistência de um semestre prévio para muitos alunos que não se encontram logo nas condições ótimas 
para o doutoramento 
Ausência de inquéritos aos alunos e orientadores para avaliação do curso 
Pouca coesão das comunidades de alunos e de orientadores 
 
Existência, em Lisboa, de outros Programas Doutorais, com sobreposição de especialidades, que permitem a 
realização das teses em mais tempo (e.g., 4 anos) 

 
9.2.1. Weaknesses  
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The Diploma of Advanced Studies in Information Science and Technology has only 46 credits; should have 60 
The time for completing the PhD is very short (3 years) 
Inexistence of a preliminary semester for those students that are not ready yet to start working on the PhD 
problem 
Inexistence of a survey to students and supervisors as a means of assessment and feedback of the 
Programme 
Insufficient cohesion amongst the students and supervisors / teachers communities 
 
Existence, in Lisbon, of other Doctoral Programmes, with overlapping specialization areas, that allow the 
students to finish the Cycle of Studies in more time (e.g., 4 years) 

 
9.2.2. Proposta de melhoria  

1 – UC de Estudos Avançados em Ciências e Tecnologias da Informação (CTI) que permita que o Diploma de 
Estudos Avançados tenha 60 créditos 
2 – Semestre preparatório para potenciais candidatos; esse semestre apresentaria temas de investigação (ver 
proposta 1c) da secção 9.1), ajudaria os candidatos a encontrar um problema e um orientador, e a realizar 
uma boa proposta de investigação para doutoramento. Este semestre aumentaria o tempo de doutoramento 
para 3,5 anos 
3 – Desenhar e aplicar inquéritos aos alunos, orientadores e docentes de UCs obrigatórias. Este inquérito 
será concebido de modo a incluir secções sobre todas as necessidades de feedback e de avaliação 
identificadas. 
4 – Motivação dos orientadores para a integração dos trabalhos dos vários alunos (ver propostas 1d) e 2 da 
secção 9.1), e para a fertilização cruzada dos vários grupos de investigação, que podem apresentar e debater 
os seus trabalhos em UCs de seminários 
5 – Atividades sociais para a comunidade do Programa 

 
9.2.2. Improvement proposal  

1 – Advanced Studies on Information Science and Technology (IST) course only for the Advanced Studies 
Diploma, so that it has 60 credits 
2 – PhD Preparatory semester for potential PhD candidates; that semester would present PhD research topics 
(see proposal 1c) of section 9.1), would help PhD candidates to find a PhD problem, a supervisor and to write 
a good PhD research proposal. This semester would increase the time to complete the PhD for 3.5 years 
3 – Design and apply a survey to the PhD students, mandatory course teachers and supervisors. The survey 
will be conceived with sections for all identified feedback and evaluation needs 
4 – Motivate supervisors to the advantages of integrating the research work of several students (see proposal 
1d) and 2 of section 9.1), and of the cross fertilization among several research groups, which would present 
and discuss their proposals in the seminar courses 
5 – Social activities for the Programme community 

 
9.2.3. Tempo de implementação da medida  

1 – UC de Estudos Avançados: 1 semestre 
2 – Semestre preparatório: 1 semestre 
3 – Inquéritos: 1 semestre 
4 – Integração de trabalhos e fertilização cruzada: as ações de sensibilização podem começar a ser 
implementadas em pouco tempo (por exemplo, um semestre), mas depois continuam ao longo do tempo 
5 – Atividades sociais: um programa de atividades sociais demora pouco tempo a iniciar (menos de 1 
semestre), mas depois terá de se manter 

 
9.2.3. Improvement proposal  

1 – Advanced Studies Course: 1 semester 
2 – Preparatory semester: 1 semester 
3 – Survey: 1 semester 
4 – Research integration and cross fertilization: motivation actions may start being implemented within a 
short time (say, one semester), but they will continue along the time 
5 – Social activities: a social activity program takes only a short time to implement (less than 1 semester), but 
it will have to be continued along the time 

 
9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

1 – UC de Estudos Avançados: Média / Baixa: 
2 – Semestre preparatório: Alta 
3 – Inquéritos: Baixa 
4 – Integração de trabalhos e fertilização cruzada: Média 
5 – Atividades sociais: Média / Baixa 

 
9.2.4. Priority (High, Medium, Low)  

1 – Advanced Studies Course: Medium / Low 
2 – Preparatory semester: High 
3 – Survey: Low 

Page 66 of 77ACEF/1213/23097 — Guião para a auto-avaliação

21-12-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b694663e-e7e7-b726...



4 – Research integration and cross fertilization: Medium 
5 – Social activities: Medium / Low 

 
9.2.5. Indicador de implementação  

1 – UC de Estudos Avançados: a existência e funcionamento da UC. No entanto, se não houver alunos que 
pretendam obter o Diploma de Estudos Avançados, a UC não funcionará 
2 – Semestre preparatório: Existência e funcionamento do semestre. Mas, sendo facultativo (uma vez que há 
alunos que não necessitam dele), poderá não funcionar sempre 
3 – Inquéritos: A aplicação e tratamento dos dados do inquérito 
4 – Integração de trabalhos e fertilização cruzada: o sucesso destas medidas não pode ser comprovado. Pode 
verificar-se a existência de reuniões com a participação de vários grupos de investigação. Apesar de difícil ou 
impossível de medir, pode contar-se a percentagem de projetos dos alunos de um orientador que pertencem 
à mesma linha e investigação 
5 – Atividades sociais: existência das atividades programadas 

 
9.2.5. Implementation marker  

1 – Advanced Studies Course: the existence and functioning of the course. Nevertheless, if there are no 
students willing to obtain the Advanced Studies Diploma, the course will not work 
2 – Preparatory semester: Existence and functioning of the preparatory semester. However, being optional, 
(since there are students that do not need it), the semester may not always work 
3 – Survey: the application of the survey and the analysis of the responses 
4 – Research integration and cross fertilization: the success of these measures cannot be confirmed. The 
existence of meetings between diverse research groups can be confirmed. In spite of being difficult to assess, 
it is possible to determine the percentage of students of the same supervisor that belong to the same 
research line 
5 – Social activities: existence of the programmed activities 

 

9.3 Recursos materiais e parcerias  

9.3.1. Debilidades  
- Ainda não há parcerias com outras instituições do ensino superior 
- Inexistência de bolsas de doutoramento para alunos que não tenham financiamento por outras vias 
- Inexistência de recursos para pagar algumas necessidades dos alunos (por exemplo, deslocação a 
conferências) 
- Recursos limitados em algumas áreas laboratoriais, por exemplo, em robótica 
 
- Existência em Lisboa de outros Programas Doutorais com melhores condições a respeito de todas as 
fraquezas identificadas relativamente a recursos e parcerias 

 
9.3.1. Weaknesses  

- There are no partnerships yet 
- Inexistence of PhD Grants for students without other means for funding their research activities 
- Inexistence of funding resources to pay some of the research activity needs of the students (e.g., 
presentation of papers in conferences) 
- Insufficient resources in some laboratories, such as robotics 
 
- Existence, in Lisbon, of other somehow overlapping Doctoral Programmes with better conditions with 
respect to the identified weaknesses of resources and partnerships 

 
9.3.2. Proposta de melhoria  

1 – Criação de parcerias com a universidade, sobretudo parcerias internacionais, através da Reitoria. Estas 
parcerias podem potenciar a captação de mais alunos. 
2 – Criação de parcerias e/ou protocolos com a indústria, com destaque para a indústria nacional. Estas 
parcerias podem criar os recursos para (i) atribuição de bolsas de doutoramento, (ii) melhor equipar 
laboratórios, (iii) para financiar atividades de investigação selecionadas, e (iv) pagamento a docentes  
3 – Atribuição, aos melhores alunos, de bolsas para atividades de investigação limitadas. O financiamento 
dessas bolsas pode vir das próprias propinas do Programa 

 
9.3.2. Improvement proposal  

1 – Partnerships with universities, mainly international universities, through the Rectory internationalization 
services. Such partnerships may increase the number of students of the Programme 
2 – Partnerships and protocols with the industry, especially the Portuguese industry. Such agreements may 
be used to (i) give grants to PhD students, (ii) improve laboratory equipment, (iii) fund selected research 
activities; and (iv) paying teachers 
3 – Create grants for the best students, to fund limited selected research activities. These grants may come 
from the student tuitions 
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9.3.3. Tempo de implementação da medida  

1 – Parcerias com universidades: depende do número de parcerias; cada parceria levará o seu tempo a 
estabelecer 
2 – Acordos com a indústria: Cada acordo demorará um tempo que depende daquilo que for acordado e das 
partes signatárias 
3 – Bolsas para os melhores alunos: 1 semestre 

 
9.3.3. Implementation time  

1 – Partnerships with universities: Each partnership will take a time depending on the involved university 
2 – Agreements with the industry: The time to establish each agreement will depend on the nature of the 
agreement and on the involved partners  
3 – Programme grants to best students: 1 semester 

 
9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

1 – Parcerias com universidades: baixa 
2 – Acordos com a indústria: media 
3 – Bolsas para os melhores alunos: alta 

 
9.3.4. Priority (High, Medium, Low)  

1 – Partnerships with universities: Low 
2 – Agreements with the industry: medium 
3 – Programme grants to best students: High 

 
9.3.5. Indicador de implementação  

1 – Parcerias com universidades: existência de acordos e o acréscimo de alunos, devido ao acordo 
2 – Acordos com a indústria: recursos materiais e financeiros resultantes 
3 – Bolsas para os melhores alunos: implementação do concurso, do regulamento, do júri, e determinação do 
montante a atribuir 

 
9.3.5. Implementation marker  

1 – Partnerships with universities: existence of partnership, increased number of incoming students due to 
the partnership 
2 – Agreements with the industry: material and financial resources resulting of the agreement 
3 – Programme grants to best students: implementation of the calls for scholarships, call rules, jury, and 
determination of the amount to give 

 

9.4. Pessoal docente e não docente  

9.4.1. Debilidades  
- Ainda não existem docentes para possibilitar a existência de aulas na cadeira Projeto de Investigação em 
CTI (1) 
- Não existem docentes para um potencial mas desejado semestre preparatório  
- Nem todos os doutorados do Departamento têm pelo menos um aluno de doutoramento, em permanência 
 
- A diminuição da dotação orçamental para o ISCTE e a dificuldade criada pelo governo à contratação de 
docentes é uma séria ameaça ao recrutamento de docentes para o Programa Doutoral para suprir 
necessidades ao nível das UCs obrigatórias (sobretudo Projeto de Investigação 1) e para dinamizar 
orientações em áreas estratégicas como a Business Intelligence. 

 
9.4.1. Weaknesses  

- There are yet no available teachers for implementing classes in the course Research Project (1) 
- There are yet not enough teachers for an hypothetical but desired preliminary / preparatory semester 
- Not all PhD members of the Department have at least one PhD student in permanence 
 
- Repeatedly decreasing state funding to ISCTE and the difficulty raised by government decisions relative to 
new contracts are serious threats to recruiting new teachers necessary to give classes in mandatory courses 
(Research Project 1) and to increasing the supervising offer in strategic areas such as Business Intelligence 

 
9.4.2. Proposta de melhoria  

1 – Usar o orçamento do Programa doutoral para, com o eventual reforço do DCTI, assegurar o pagamento de 
um docente para lecionar a UC Projeto de Investigação em CTI (1) 
2 – Chegar a um acordo com as Unidades de Investigação associadas ao Programa Doutoral para 
assegurarem os Workshops de investigação em CTI (ver proposta 1c) da secção 9.1) e a orientação dos 
alunos nessa fase preliminar 
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3 – As medidas 1 da secção 9.1 assegurarão um aumento do número de alunos de doutoramento e 
consequentemente do número médio de alunos por docente do departamento 

 
9.4.2. Improvement proposal  

1 – Using the Programme budget with the possible cooperation of DCTI, pay a teacher to give the classes of 
the course Research Project (1) 
2 – agreement with the Research Units associated with the Programme to become responsible for the 
Research Workshop (see proposal 1c), section 9.1) and the supervision of students during the preparatory 
semester 
3 – The same measures of section 9.1 will ensure an increase of the number of students of the PhD and 
therefore, the average number of students per teacher 

 
9.4.3. Tempo de implementação da medida  

1 – Contratar um docente para Projeto de Investigação em CTI (1): 2 semestres 
2 – Workshops de investigação em CTI: A implementação desta medida será progressiva. A frequência de 
workshops evoluirá ao longo do tempo. 1 semestre será suficiente para iniciar os wrokshops ainda que 
possivelmente num ritmo inferior ao desejável. 

 
9.4.3. Implementation time  

1 – Teacher for the course Research Project (1): 2 semesters 
2 – Research workshops on Information Science and Technology: this measure will be progressively 
implemented. The workshops frequency will evolve with time. 1 semester will be enough to initiate the 
workshops, even if possibly with a lower frequency than the ideal one 

 
9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

1 – Contratar um docente para Projeto de Investigação em CTI (1): Elevada 
2 – Workshops de investigação em CTI: Alta 

 
9.4.4. Priority (High, Medium, Low)  

1 – Teacher for the course Research Project (1): High 
2 – Research workshops on Information Science and Technology: High 

 
9.4.5. Indicador de implementação  

1 – Contratar um docente para Projeto de Investigação em CTI (1): A existência do professor, a sua atribuição 
à UC, e o funcionamento do ensino / aprendizagem e avaliação 
2 – Workshops de investigação em CTI: A ocorrência de 2 workshops num semestre, numa fase inicial. 
Idealmente, deveria atingir-se 4 workshops por semestre 

 
9.4.5. Implementation marker  

1 – Teacher for the course Research Project (1): the existence of the teacher, his / her assignment to the 
course, and the functioning of the learning / teaching process along with the evaluation 
2 – Research workshops on Information Science and Technology: the occurrence of 2 workshops a semester, 
in the initial stage. Ideally, there should be at least 4 workshops per semester. 

 

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem  

9.5.1. Debilidades  
- Número insuficiente de entradas e saídas de alunos por ano que permitisse causar impacto económico e 
social, que permitisse financiar um melhor funcionamento do curso (por exemplo, pagar a mais docentes), e 
que contribuísse para potenciar a investigação e produção científica dos docentes do departamento 
- Alunos dos 1º e 2º ciclos do ISCTE-IUL com formação insuficiente em certas áreas do Programa Doutoral, 
nomeadamente Inteligência Artificial e Matemática Computacional 
- Insuficiente coesão da comunidade de alunos 
- Insuficiente integração de alunos em projetos de investigação 
 
Programas Doutorais, com sobreposições com este, em Escolas em Lisboa, em que os alunos obtêm maior 
preparação em algumas áreas do Programa, por exemplo Inteligência Artificial e Matemática Computacional 

 
9.5.1. Weaknesses  

- Insufficient number of incoming and outgoing students per year that would enable significant economic and 
social impacts, that would enable to fund the Programme to work better (e.g., paying teachers to have classes 
in some courses), and that would contribute to empower the research activity and results of the Department 
members 
- ISCTE-IUL students of 1st and 2nd cycles have a weak background on some of the areas of the Doctoral 
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Programme, namely Computational Mathematics and Artificial Intelligence 
- Insufficient cohesion of the Programme student community 
- Insufficient integration of the Programm students in research projects 
 
Existence of other somehow overlapping Doctoral Programmes, in Lisbon Schools in which the students may 
acquire a stronger background in some of the technologic areas of the Programme, namely Artificial 
Intelligence and Computational Mathematics 

 
9.5.2. Proposta de melhoria  

1 – As propostas 1 e 2 da secção 9.1, e 1 e 2 da secção 9.3 (especialmente a 1) contribuirão para aumentar o 
número de alunos do Programa 
2 – Reforço da formação em Inteligência Artificial (IA) e Matemática computacional: 
a) A recente contratação da nova Prof. Auxiliar do DCTI, com especialização e interesse em Matemática 
Computacional, potenciará a oferta de orientação e de UCs nessa área 
b) A recente criação do Departamento de Matemática na Escola de Arquiteturas e Tecnologias potenciará a 
oferta de UCs em Matemática Computacional e em Business Intelligence  
c) Não pode ser aumentada a formação na área de IA nas licenciaturas (onde já existem 2 UCS) e também não 
há condições para criar um novo mestrado centrado na IA. Propõe-se uma aposta em mais optativas de IA e 
nos mestrados existentes 
3 – As proposta 5 da seção 9.2 e 1d) da secção 9.1 reforçarão a coesão da comunidade de estudantes 
4 – A proposta 1d) da secção 9.1 reforçará a integração de doutoramentos em projetos 

 
9.5.2. Improvement proposal  

1 Proposals 1 and 2 of section 9.1, and 1 and 2 of section 9.3 (mainly, 1) will increase the number of students 
of the Programme 
2 Reinforcement of Artificial Intelligence (AI) and Computational Mathematics: 
a) The recently hired Assistant Professor, with specialization and interest in Computational Mathematics, will 
improve the supervising and training offer in that area 
b) The recently created Department of Mathematics of the ISCTE School of Technologies and Architecture will 
improve the training offer in Computational Mathematics and in Business Intelligence 
c) The number of AI courses in the graduation Programs cannot be increased (there are already 2 AI courses), 
and currently there are no conditions to create an AI based MSc. We propose more elective AI courses for the 
existing MScs 
3 Proposal 5 of section 9.2, and 1d) of section 9.1 will improve the cohesion of the Program students 
community 
4 Proposal 1d) of section 9.1 will improve the integration of PhD students in projects 

 
9.5.3. Tempo de implementação da medida  

2 – Reforço da formação em Inteligência Artificial (IA) e Matemática computacional 
 
O aumento da oferta de orientação na área de matemática computacional passou a existir com a nova colega 
dessa área, mas não está devidamente publicitada. Essa publicitação pode ser feita num semestre 
 
A criação de novas UCs optativas das áreas de Matemática Computacional, Business Intelligence, e 
Inteligência Artificial terá uma duração prolongada (de 1 semestre a vários anos). No entanto, é possível criar 
uma única UC, na área do processamento de língua natural, num prazo pequeno (1 semestre) 

 
9.5.3. Implementation time  

2 – Enhancement of Artificial Intelligence (AI) and Computational Mathematics 
 
The improvement of supervising offer in the area of Computational Mathematics exists since the new 
colleague was hired (beginning of the first semester of 2012/2013), but was not enough publicized. The 
publicity may be achieved in one semester. 
 
The creation of new elective courses in the areas of Computational Mathematics, Business Intelligence and 
Artificial Intelligence will take a long time (from1 semester to several years). Nevertheless, it is possible to 
offer a Natural Language Processing course within one semester) 

 
9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

2 – Reforço da formação em Inteligência Artificial (IA) e Matemática computacional 
Publicitar a nova oferta de orientação: Alta 
Criação de novas cadeiras optativas nas áreas de Matemática Computacional, Business Intelligence, e 
Inteligência Artificial: Média 

 
9.5.4. Priority (High, Medium, Low)  

2 – Enhancement of Artificial Intelligence (AI) and Computational Mathematics 
Publicize the new supervising offer: High 
Creation of new elective courses in the areas of Computational Mathematics, Business Intelligence, and 
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Artificial Intelligence: Medium 

 
9.5.5. Indicador de implementação  

2 – Reforço da formação em Inteligência Artificial (IA) e Matemática computacional 
Publicitar a nova oferta de orientação: Ofertas de teses e perfis de investigação existentes em plataformas de 
divulgação científica  
 
Criação de novas cadeiras optativas nas áreas de Matemática Computacional, Business Intelligence, e 
Inteligência Artificial: Existência e funcionamento das UCS 

 
9.5.5. Implementation marker  

2 – Enhancement of Artificial Intelligence (AI) and Computational Mathematics 
Publicize the new supervising offer: Thesis offers and research profiles inserted on the research 
dissemination platforms 
 
Creation of new elective courses in the areas of Computational Mathematics, Business Intelligence, and 
Artificial Intelligence: Existence and functioning of the new courses 

 

9.6. Processos  

9.6.1. Debilidades  
Inexistência de uma UC sobre assuntos de investigação em CTI, num semestre preparatório para o 
doutoramento; 
Falta de UCs adequadas para aumentar o número de créditos do Diploma de Estudos Avançados em CTI de 
46 para 60  
Inexistência, no ISCTE, de oferta de UCs que possam ser escolhidas como optativas, em certas áreas do 
Programa Doutoral, nomeadamente em Matemática Computacional e em Inteligência Artificial 
Nas UCS conduzidas pelos orientadores, não existe uma reunião entre o responsável da cadeira e os 
supervisores para clarificar os objetivos de aprendizagem  
 
Existência de Programas Doutorais, em escolas em Lisboa onde é possível escolher mais fortes e mais 
variadas UCs em certas áreas do Programa, nomeadamente em Matemática Computacional e em Inteligência 
Artificial 

 
9.6.1. Weaknesses  

Inexistence of a course on Research Problems in Information Science and Technology to offer in a 
preliminary semester; 
Inexistence, in ISCTE, of courses in certain areas of the Program, that may be chosen as electives, namely in 
Computational Mathematics and in Artificial Intelligence 
For courses conducted by supervisors, a meeting between the course responsible and the supervisor to 
convey the learning objectives is missing 
 
 
Existence of other Doctoral Programmes, in Lisbon Schools, in which it is possible to choose stronger and 
more elective courses in certain areas of the Program, such as Computational Mathematics and in Artificial 
Intelligence 

 
9.6.2. Proposta de melhoria  

1 – Proposta 1 da secção 9.2 (para a qual concorre a proposta 1c da secção 9.1 (semestre preparatório com 
workshops de investigação em CTI) colmatará a inexistência de uma UC de investigação num semestre 
preparatório 
2 – Proposta 2 da secção 9.2 (nova UC de Estudos Avançados) permitirá que o Diploma de Estudos 
Avançados tenha 60 ECTSs / Créditos 
3 – Proposta 2 da secção 9.5 permitirá aumentar a oferta de orientação e de UCs nas áreas referidas 
4 – Nas cadeiras conduzidas pelos orientadores, reunião entre o responsável da cadeira e os orientadores 
para clarificar os objetivos de aprendizagem 

 
9.6.2. Improvement proposal  

1 – Proposal 1 of section 9.2 (including proposal 1c) of section 9.1) (preparatory semester with research 
workshops) will cover the inexistence of a preparatory semester 
2 – Proposal 2 of section 9.2 (new Advanced Studies course) will enable the Advanced Studies Diploma to 
have 60 credits / ECTSs 
3 – Proposal 2 of section 9.5 will increase the offer of student supervision and of new courses in the identified 
areas 
4 – For courses conducted by supervisors, meeting between the course responsible and the supervisors to 
convey the course learning objectives 
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9.6.3. Tempo de implementação da medida  

Ver as propostas 1 e 2 da secção 9.2, e 2 da secção 9.5 
4 – Transmitir os objetivos de aprendizagem aos orientadores: Uma reunião por grupo de UCs (e.g., projetos 
de investigação), por semestre 

 
9.6.3. Implementation time  

See proposals 1 and 2 of section 9.2, and 2 of section 9.5 
4 – Convey learning objectives to supervisors: a meeting per course group (e.g., research project courses), 
per semester 

 
9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

Ver as propostas 1 e 2 da secção 9.2, e 2 da secção 9.5 
4 – Transmitir os objetivos de aprendizagem aos orientadores: Elevada 

 
9.6.4. Priority (High, Medium, Low)  

See proposals 1 and 2 of section 9.2, and 2 of section 9.5 
4 – Convey learning objectives to supervisors: High 

 
9.6.5. Indicador de implementação  

Ver as propostas 1 e 2 da secção 9.2, e 2 da secção 9.5 
4 – Transmitir os objetivos de aprendizagem aos orientadores: existência das reuniões 

 
9.6.5. Implementation marker  

See proposals 1 and 2 of section 9.2, and 2 of section 9.5 
4 – Convey learning objectives to supervisors: existence of meetings 

 

9.7. Resultados  

9.7.1. Debilidades  
- Apenas dois projetos de doutoramento estão a ser desenvolvidos no âmbito de projetos financiados 
 
- Maior empregabilidade das áreas de CTI e elevado grau de incerteza associada ao financiamento da 
investigação pode conduzir à diminuição de alunos de doutoramento 
 
- Redução do número de alunos no Ensino Superior também se poderá refletir nos Programas Doutorais 

 
9.7.1. Weaknesses  

- Only two PhD projects are being carried out within the scope of funded research projects 
 
- Information Science and Technology is an area with better employability than others. Besides, there is a 
high level of uncertainty regarding funding prospects. These may lead to a smaller number of PhD candidates 
 
- The general foreseeable decrement of Higher Education students may also be reflected in the number of 
PhD students  

 
9.7.2. Proposta de melhoria  

1 - Ações de sensibilização do corpo docente do Departamento para a necessidade de concorrer ao 
financiamento nacional e internacional de projetos de investigação e de integração dos seus alunos nesses 
projetos. Esta proposta combina-se com a proposta 1d) da secção 9.1 
2 - As propostas 1 e 2 da secção 9.1, e 1 e 2 da secção 9.3 (especialmente a 1) contribuirão para aumentar o 
número de alunos do Programa 

 
9.7.2. Improvement proposal  

1 - Motivate the Department teaching staff to the need to submit projects to national and international project 
funding programmes, and to the advantages of integrating supervised students in the submitted projects. 
This proposal will be combined with proposal 1d) of section 9.1 
 
2 - Proposals 1 and 2 of section 9.1, and 1 and 2 of section 9.3 (mainly, 1) will increase the number of students 
of the Programme 

 
9.7.3. Tempo de implementação da medida  

1 – Motivação dos docentes do Departamento para integrar os seus doutorandos em projetos: A realização 
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das primeiras ações necessitará de apenas 1 semestre, mas as ações devem continuar ao longo do tempo 

 
9.7.3. Implementation time  

1 – Motivate the Department teaching staff to integrate their supervised students in projects: The 
implementation of the initial motivating actions will take one semester, but subsequent similar actions will 
have to continue 

 
9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa)  

1 – Motivação dos docentes do Departamento para integrar os seus doutorandos em projetos: Alta 

 
9.7.4. Priority (High, Medium, Low)  

1 – Motivate the Department teaching staff to integrate their supervised students in projects: High 

 
9.7.5. Indicador de implementação  

1 – Motivação dos docentes do Departamento para integrar os seus doutorandos em projetos: Ocorrência de 
reuniões de motivação com os docentes do Departamento 

 
9.7.5. Implementation marker  

1 – Motivate the Department teaching staff to integrate their supervised students in projects: Existence of 
motivating meetings with the Department staff 

 

10. Proposta de reestruturação curricular 

10.1. Alterações à estrutura curricular 

10.1. Alterações à estrutura curricular  

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas  
1 - Alterações de créditos /ECTSs de algumas UCs obrigatórias 
2 - Criação da UC Estudos Avançados em Ciências e Tecnologias da Informação (CTI), apenas para os alunos 
que pretendam obter o Diploma de Estudos Avançados em CTI. 
 
Por razões de otimização do funcionamento interno do ISCTE-IUL, nomeadamente, no que diz respeito ao 
planeamento do serviço docente, foi proposto o ajustamento dos créditos de todas as UCs para múltiplos de 
3. 
 
Para aumentar a competitividade do Programa propõe-se dotar o Diploma de Estudos Avançados em CTI de 
60 créditos / ECTSs, ao contrário dos atuais 46. Para isso, foi criada uma nova UC com 15 créditos que será 
feita apenas por alunos que pretendam o referido Diploma. Nesta UC, o aluno terá um orientador e fará um 
trabalho mais aplicado ou mais teórico de acordo com o seu e o interesse do orientador. 

 
10.1.1. Synthesis of the intended changes  

1 – Change the number of credits of some mandatory courses 
2 – New course Advanced Studies in Information Science and Technology, only for those that want to 
complete the advanced studies Diploma. 
 
Due to internal reasons related with facilitating the planning of teaching service, we propose that all 
mandatory courses have a number of credits that is a multiple of 3. 
 
In order to improve the competitively of the Programme, we propose that the Diploma of Advanced Studies in 
Information Science and Technology should have 60 credits (instead of the current 46). To that end, we 
propose the creation of a new course with 15 credits, only for those Programme students that want to 
complete the advanced studies Diploma. In this course, students will have a supervisor each (as for the 
thesis) and will do a more applied or more theoretical work, according to their interest and the interest of their 
supervisors 

 

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida 

Mapa  

10.1.2.1. Ciclo de Estudos: 
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Ciências e Tecnologias da Informação 

 
10.1.2.1. Study Cycle: 

Information Sciences and Technologies 

 
10.1.2.2. Grau: 

Doutor 

 
10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

<sem resposta> 

 
10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

<no answer> 

 

10.2. Novo plano de estudos 

Mapa XII – Novo plano de estudos 

10.2.1. Ciclo de Estudos: 
Ciências e Tecnologias da Informação 

 
10.2.1. Study Cycle: 

Information Sciences and Technologies 

 
10.2.2. Grau: 

Doutor 

 
10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável) 

<sem resposta> 

 
10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable) 

<no answer> 

 
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular: 

<sem resposta> 

 
10.2.4. Curricular year/semester/trimester: 

<no answer> 

 

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / 
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / 
Optional ECTS*

Ciências e Tecnologias da Informação / Science and 
Information Technologies CTI / SIT 156 0

Não Especificada / Not specified n.e. / n.s. 0 24

(2 Items)  156 24

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4) ECTS Observações / 

Observations (5)

(0 Items)       
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<sem resposta> 

10.3. Fichas curriculares dos docentes 

Mapa XIII 

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo): 
<sem resposta> 

 
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1): 

<sem resposta> 

 
10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.): 

<sem resposta> 

 
10.3.4. Categoria: 

<sem resposta> 

 
10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%): 

<sem resposta> 

 
10.3.6. Ficha curricular de docente: 

<sem resposta> 

 

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades 
curriculares novas) 

Mapa XIV - Estudos Avançados em Ciências e Tecnologias da Informação 

10.4.1.1. Unidade curricular: 
Estudos Avançados em Ciências e Tecnologias da Informação 

 
10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo): 

Luís Miguel Pina Coelho Teixeira Botelho 

 
10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular: 

Todos os doutorados do DCTI podem vir a ser docentes da cadeira 

 
10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit: 

All PhD teachers of the Department may potentially teach the course 

 
10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 
estudantes): 

Após a realização da cadeira, os alunos devem ter atingido os seguintes objetivos: 
 
OA1: Ser capaz de compreender a motivação científica e o enquadramento do trabalho em objetivos mais 
elevados, estipulados pelas condições envolventes (por exemplo, a sua integração noutros projetos) 
OA2: Ser capaz de efetuar um trabalho relativamente extenso, mais teórico ou mais aplicado, sobre um 
assunto ou problema de Ciências e Tecnologias da Informação, de forma semiautónoma. O trabalho deve ter 
um componente significativamente inovador em relação ao background do aluno 
OA3: Ser capaz de fazer apresentações / descrições orais e escritas sobre o trabalho realizado, seguindo os 
princípios da comunicação de ciência 

 
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit: 

After completing the course, students must have achieved the following objectives 
 
OA1: Being capable of understanding the scientific motivation behind the work and its integration in more 
general / abstract objectives, arising out of the specific circumstances in which the work is done (e.g., its 
integration in other projects) 
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OA2: Being capable of semi autonomously doing a relatively large more theoretical or more applied work, 
about a subject or problem of the area of Information Science and Technology. The work should be 
significantly innovative with respect to the previous student background  
OA3: Being capable of writing a description and/or doing an oral presentation of the work, following the 
principles of science communication 

 
10.4.1.5. Conteúdos programáticos: 

(971) 
A cadeira não tem um programa com conteúdos programáticos predefinidos. No entanto, enuncia-se um 
conjunto de meta-conteúdos gerais, correspondentes aos objetivos de aprendizagem da UC: 
 
P1 – Estudar documentos relacionados com a motivação científica do trabalho e o seu enquadramento em 
objetivos mais abstratos, por exemplo, a descrição de um projeto em que o trabalho se enquadra ou 
bibliografia sobre trabalho relacionado 
P2.1 – Estudar um conjunto bibliográfico e/ou de manuais de utilização de ferramentas necessários à 
compreensão e realização do trabalho 
P2.2 – Efetuar o trabalho 
P3.1 – Adquirir aptidões de descrição escrita e de apresentação oral de trabalho científico, na área específica 
do estudo  
P3.2 – Produzir uma apresentação oral do trabalho realizado, incluindo o seu eventual suporte digital ou de 
outro tipo 
P3.3 – Produzir uma descrição escrita do trabalho realizado, seguindo o estilo e normas usuais dos artigos 
científicos da área de estudo 

 
10.4.1.5. Syllabus: 

The course does not have a typical program with predefined programmatic contents. In what follows there is a 
list of general meta-contents corresponding to the course learning objectives: 
 
P1 – Study documents related with the scientific motivation of the work and its integration in higher level 
objectives, e.g., the description of the project in which the work is done, or bibliography about related work 
P2.1 – Study a set of documents (e.g., bibliographic documents or tools user’s guides) necessary to 
understanding and doing the work 
P2.2 – Actually doing the work 
P3.1 – Develop written and oral communication skills necessary for work presentation in its scientific area  
P3.2 – Oral presentation of the work, including its support (digital or other support) 
P3.3 – Written description of the work, following the style, usual conventions and best practices of scientific 
written papers, in its area 

 
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular. 

Os conteúdos programáticos foram desenhados para satisfazer os objetivos de aprendizagem: 
OA1: conteúdo programático P1; 
OA2: conteúdos programáticos P2.1 e P2.2 
OA3: conteúdos programáticos P3.1, P3.2, e P3.3 

 
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives. 

The course programmatic contents were designed to achieve the defined learning goals: 
OA1: Syllabus content P1; 
OA2: Syllabus contents P2.1 and P2.2 
OA3: Syllabus contents P3.1, P3.2, and P3.3 

 
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída): 

1 – Componente de orientação tutorial 
1.1 -O orientador estabelece um modo de trabalho com o aluno, através da marcação de reuniões periódicas 
e de outros meios de comunicação 
1.2 -O orientador descreve o trabalho, o seu enquadramento e motivação, os objetivos para o aluno, as 
tarefas e sua calendarização (esta com o acordo do aluno), as nec. de aprendizagem e material para essa 
aprendizagem e para a realização do trabalho 
1.3 -O orientador debate, regularmente, com o aluno, aspetos relativos ao trabalho 
1.4 -O orientador guia o aluno na aquisição de competências de comunicação de ciência 
1.5 O orientador estabelece a avaliação a que o aluno será sujeito 
2 – Componente de seminário 
2.1 -O orientador e o aluno estabelecem os objetivos da apresentação a fazer pelo aluno 
2.2 -O aluno e o docente afinam a apresentação na sua fase pré-final 
2.3 -O aluno faz a apresentação oral 
3 – Trabalho autónomo, em que o aluno adquire as competências e conhecimentos nec., e realiza o trabalho 
definido 

 
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation): 
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1 – Tutorial supervision component 
1.1 – The supervisor defines the supervision methodology, including the scheduling of periodic meetings, and 
other means of communication 
1.2 – The supervisor describes the work to be done, its motivation, other projects / goals in which the work is 
integrated, its goals, the corresponding tasks and their scheduling, and the learning requirements 
1.3 – The supervisor regularly discusses work topics and issues with the student 
1.4 – The supervisor guides the student through the process of science communication skills development 
1.5 – The supervisor defines the evaluation methodology 
2.1 – The supervisor and the student define the goals of the presentation to be made by the student 
2.2 – The supervisor and the student tune the presentation in its pre-final version 
2.3 – The student does the oral presentation 
3 – Autonomous work component, in which the student develops the needed competencies and knowledge, 
and actually does the defined work 

 
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da 
unidade curricular. 

OA1: Será atingido através da orientação tutorial (sobretudo 1.2) e do estudo autónomo do aluno 
OA2: Será atingido através da orientação tutorial (sobretudo 1.2, e 1.3) e do trabalho autónomo (estudo e 
realização) 
OA3: Será atingido através de 1.4 e de 2. 

 
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes. 

OA1: Will be achieved through tutorial supervision (mainly 1.2) and autonomous study by the student 
OA2: Will be achieved through tutorial supervision (mainly1.2, and 1.3) and the student autonomous work 
(study and actual work development) 
OA3: Will be achieved through tutorial supervision (mainly 1.4) and seminar based methodology. 
 

 
10.4.1.9. Bibliografia principal: 

Dada a diversidade de trabalhos / estudos que podem ser realizados, a bibliografia será da responsabilidade 
integral do orientador, com a possível exceção da aquisição de competências de comunicação de ciência. 
Para esse componente, usa-se o material disponibilizado sobre o assunto pela UC Seminários de 
Investigação e Comunicação em CTI 1 e a bibliografia dessa UC 
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