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Caracterização do ciclo de estudos.
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade Do Algarve
A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade de Ciências e Tecnologia (UAlg)
A3. Ciclo de estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A3. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A4. Grau:
Doutor
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Delib n.º 1179/2009, publicada no DR, 2.ª s, n.º 77, em 21 de abril
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências do Mar e do Ambiente
A6. Main scientific area of the study programme:
Marine and Environmental Science
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF):
443
A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), 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 dígitos), 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:
240
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
4 anos
A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
4 years
A10. Número de vagas proposto:
20
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A11. Condições específicas de ingresso:
a) Os titulares do grau de mestre ou equivalente legal; b) Os titulares do grau de licenciado, detentores de
um currículo escolar ou científico especialmente relevante que seja reconhecido como atestando
capacidade para a realização do doutoramento pelo conselho científico; c) Os detentores de um currículo
escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando capacidade para realização do
doutoramento pelo conselho científico.
A11. Specific entry requirements:
a) Holders of master degree or legal equivalent; b) holders of Bachelor's degree, with a relevant school or
scientific curriculum, recognized by the Scientific Council as adequate to carry out the PhD; c) holders of a
school, scientific or professional curriculum, that is recognized by the Scientific Council as adequate to
carry out the PhD.

A12. Ramos, opções, perfis...
Pergunta A12
A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de
percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):
Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento (se aplicável)
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 programme (if applicable)
Opções/Ramos/... (se aplicável):

Options/Branches/... (if applicable):

Ciências Biológicas(CB): Biodiversidade, Biologia Clínica

Biological Science: Biodiversity, Clinical Biology

Ciências Biológicas(CB): Microbiologia, Fisiologia Vegetal

Biological Science: Microbiology, Plant Physiology

Ciências Biológicas(CB): Fisiologia Animal, Biologia Aquática Biological Science: Animal Physiology, Aquatic Biology
Ciências Biológicas(CB): Biologia Populacional, Biologia
Molecular

Biological Science: Population Biology, Molecular Biology

Ciências Biológicas(CB): Fitopatologia, Biotecnologia

Biological Science: Phytopathology, Biotechnology

Ciências Biológicas(CB): Biologia Celular, Ecologia

Biological Science: Cell Biology, Ecology

Ciências Biológicas(CB): Bioquímica, Zoologia

Biological Science: Biochemistry, Zoology

Ciências Biológicas(CB): Ecologia Numérica, Genética

Biological Science: Numerical Ecology, Genetics

Ciências Biológicas(CB): Botânica, Endocrinologia Animal

Biological Science: Botany, Animal Endocrinology

Ciências Biológicas(CB): Hidrobiologia

Biological Science: Hydrobiology

Ciências e Tecnologias do Ambiente (CA): Gestão da Água,
Energia

Environmental Science and Technology:, Water Management,
Energy

Ciências e Tecnologias do Ambiente (CA): Riscas
Ambientais, Biotecnologia

Environmental Science and Technology: Environmental Risks,
Biotechnology

Ciências e Tecnologias do Ambiente (CA): Quimica
Ambiental, Gestão e Conservação

Environmental Science and Technology: Environmental
Chemistry, Management and Conservation

Ciências e Tecnologias do Ambiente (CA): Gestão de
Resíduos, Ambiente e Saúde

Environmental Science and Technology: Waist Management,
Environment and Health

Ciências e Tecnologias do Ambiente (CA): Gestão do
Ambiente, Ecologia

Environmental Science and Technology: Enviromental
Management, Ecology

Ciências e Tecnologias do Ambiente (CA): Ecologia
Microbiana Aquática, Modelação Ambiental

Environmental Science and Technology: Aquatic Microbial
Ecology, Enviromental Modelling

Ciências e Tecnologias do Ambiente (CA): Acústica,
Ecotoxicologia

Environmental Science and Technology:, Acustics, Ecotoxicology

Ciências e Tecnologias do Ambiente (CA): Impacte
Ambiental, Microbiologia Ambiental

Environmental Science and Technology: Enviromental Impact,
Environmental Microbiology

Ciências e Tecnologias do Ambiente (CA): Alterações
Globais, Hidrologia

Environmental Science and Technology: Global Changes,
Hydrology
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Environmental Science and Technology: Aquatic Environment,
Aquatic Ecology

Ciências do Mar (CM): Biodiversidade Marinha, Oceanografia
Marine Sicence: Marine Biodiversity, Biological Oceanography
Biológica
Ciências do Mar (CM): Oceanografia Física, Modelação

Marine Sicence: Physical Oceanography, Modelling

Ciências do Mar (CM): Ecologia Microbiana Marinha,
Processos e Ecossistemas Marinhos

Marine Sicence: Marine Microbial Ecology, Marine Ecosystem
Processes

Ciências do Mar (CM): Oceanografia Química, Geofísica
Marinha

Marine Sicence: Chemical Oceanography, Marine Geophysics

Ciências do Mar (CM): Microbiologia Marinha, Oceanografia
Geológica

Marine Sicence: Marine Microbiology, Geological Oceanography

Ciências do Mar (CM): Gestão Costeira, Botânica Marinha

Marine Sicence: Coastal Management, Marine Botanics

Ciências do Mar (CM): Ecologia Marinha, Biotecnologia
Marinha

Marine Sicence: Marine Ecology, Marine Biotechnology

Geociências (GC): Geoquímica, Geomorfologia

Geoscience: Geochemistry, Geomorphology

Geociências (GC): Meteorologia, Biogeoquímica

Geoscience: Metereology, Biogeochemistry

Geociências (GC): Sedimentologia,

Geoscience: Sedimentology,

Geociências (GC): Dinâmica Litoral, Geofísica
Geociências (GC): Geologia, Hidrogeologia

Geoscience: Litoral Dynamics, Geophysics
Geoscience: Geology, Hydrogeology

Geociências (GC): Paleontologia, Paleoceanografia

Geoscience: Paleontology, Paleoceanography

Geociências (GC): Petrologia

Geoscience: Petrlogy

Aquacultura (AQ): Nutrição, Genética

Aquaculture: Nutrition, Genetics

Aquacultura (AQ): Sistemas de Produção, Patologia

Aquaculture: Productions Systems, Pathology

Aquacultura (AQ): Tecnologia de Aquacultura

Aquaculture: Technology in Aquaculture

Ciências e Tecnologias das Pescas (CTP): Biologia
Pesqueira

Fisheries Science and Technology: Fisheries Biology

Ciências e Tecnologias das Pescas (CTP): Avaliação e
Gestão de Recursos

Fisheries Science and Technology: Stock assessment and
management

Ciências e Tecnologias das Pescas (CTP): Dinâmica de
Populações

Fisheries Science and Technology: Population Dynamics

Ciências e Tecnologias das Pescas (CTP): Tecnologia das
Pescas

Fisheries Science and Technology: Fisheries Technology

Ciências e Tecnologias das Pescas (CTP): Controle da
Qualidade

Fisheries Science and Technology: Quality Control

A13. Estrutura curricular
Mapa I - Ciências Biológicas
A13.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A13.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências Biológicas
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Biological Science

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 Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*
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CB/BS

220

0

QAC/ASA

0

20

220

20

(2 Items)

Mapa I - Ciências e Tecnologias do Ambiente
A13.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A13.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências e Tecnologias do Ambiente
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Environmental Science and Technology

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 Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Ciências do Ambiente/Environmental
Science

CA/ES

220

0

Qualquer Area Cientifica/Any Scientic
Area

QAC/ASA

0

20

220

20

(2 Items)

Mapa I - Ciências do Mar
A13.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A13.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências do Mar
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Marine Science

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
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Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Ciências do Mar/Marine Science

CM/MS

220

0

Qualquer Area Cientifica/Any
Scientific Area

QAC/ASA

0

20

220

20

(2 Items)

Mapa I - Geociências
A13.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A13.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Geociências
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geoscience

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 Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Geociências/Geoscience

GC/GS

220

0

Qualquer Area Cientifica/Any Scientific
QAC/ASA
Area

0

20

(2 Items)

220

20

Mapa I - Aquacultura
A13.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A13.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Aquacultura
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Aquaculture

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
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Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

AQ/AQ

220

0

Qualquer Area Cientifica/Any Scientific
QAC/ASA
Area

0

20

(2 Items)

220

20

Mapa I - Ciências e Tecnologias das Pescas
A13.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A13.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A13.2. Grau:
Doutor
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências e Tecnologias das Pescas
A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Fisheries Science and Technology

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 Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Ciências e Tecnologias das Pescas/Fisheries
Science and Technology

CTP/FST

220

0

Qualquer Area Cientifica/Any Scientific area

QAC/ASA

0

20

220

20

(2 Items)

A14. Plano de estudos
Mapa II - Ciências Biológicas - 1º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências Biológicas
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Biological Science
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano - 2 semestres
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A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year - 2 semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Área Científica /
Unidades Curriculares /
Scientific Area
Curricular Units
(1)
Tese/Thesis
CB/BS

anual

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)
1100

Seminário/Seminar

CB/BS

semestral

50

5

2

Opções/Optional Units

QAC/ASA

semestral

250

20

10

optativa

semestral

100

10

4

obrigatoria

Plano de tese/Thesis plan CB/BS

Duração /
Duration (2)

Horas Contacto /
Observações /
Contact Hours
ECTS
Observations (5)
(4)
90
44
obrigatoria
obrigatoria

(4 Items)

Mapa II - Ciências Biológicas - 2º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências Biológicas
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Biological Science
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year - 2 semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Área Científica /
Unidades Curriculares /
Scientific Area
Curricular Units
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
Working Hours
Contact Hours
ECTS
Observations (5)
(3)
(4)

Tese/Thesis

CB/BS

anual

1200

85

48

obrigatoria

Seminário/seminar

CB/BS

semestral

50

5

2

obrigatoria

Opções/Optional Units

QAC/ASA

semestral

250

20

10

optativa

(3 Items)

Mapa II - Ciências Biológicas - 3º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
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A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências Biológicas
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Biological Science
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year - 2 semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Unidades Curriculares /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Curricular Units
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis

CB/BS

anual

1450

120

58

Obrigatória/Required

Seminário/Seminar

CB/BS

semestral

50

5

2

Obrigatória/Required

(2 Items)

Mapa II - Ciências Biológicas - 4º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências Biológicas
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Biological Science
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year - 2 semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
Working Hours Contact Hours
ECTS
Observations (5)
(3)
(4)

Tese/Thesis

CB/BS

anual

1500

150

60

Obrigatória/Required

(1 Item)
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Mapa II - Ciências e Tecnologias do Ambiente - 1º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências e Tecnologias do Ambiente
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Environmental Science and Technology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year - 2 semestres

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Unidades Curriculares /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Curricular Units
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis

CA/ES

anual

1100

90

44

Obrigatória/Required

Seminário/Seminar

CA/ES

semestral

50

5

2

Obrigatória/Required

Opções/Optional Units

QAC/ASA

semestral

250

20

10

Optativa/Optional

Plano de Tese/Thesis
Plan

CA/ES

semestral

100

10

4

Obrigatória/Required

(4 Items)

Mapa II - Ciências e Tecnologias do Ambiente - 2º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências e Tecnologias do Ambiente
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Environmental and Technological science
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year - 2 semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Unidades Curriculares /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Curricular Units
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis

CA/ES

anual

1200

85

48

Obrigatória/Required

Seminário/Seminar

CA/ES

semestral

50

5

2

Obrigatória/Required

Opções/Optional Units

QAC/ASA

semestral

250

20

10

Optativa/Optional

(3 Items)

Mapa II - Ciências e Tecnologias do Ambiente - 3º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências e Tecnologias do Ambiente
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Environmental and Technological Science
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year - 2 semestres

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Unidades Curriculares /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Curricular Units
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis

CA/ES

anual

1450

120

58

Obrigatória/Required

Seminário/Seminar

CA/ES

semestral

50

5

2

Obrigatória/Required

(2 Items)

Mapa II - Ciências e Tecnologias do Ambiente - 4º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
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A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências e Tecnologias do Ambiente
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Environmental and Technological Science
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year - 2 semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
Working Hours Contact Hours
ECTS
Observations (5)
(3)
(4)

Tese/Thesis

CA/ES

anual

1500

150

60

Obrigatória/Required

(1 Item)

Mapa II - Geociências - 1º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Geociências
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geoscience
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year - 2 semestres

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Unidades Curriculares /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Curricular Units
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)
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Tese/Thesis

GC/GS

anual

1100

90

44

Obrigatória/Required

Seminário/Seminar

GC/GS

semestral

50

5

2

Obrigatória/Required

Opções/Optional Units

QAC/ASA

semestral

250

20

10

Optativa/Optional

Plano de Tese/Thesis
Plan

GC/GS

semestral

100

10

4

Obrigatória/Required

(4 Items)

Mapa II - Ciências do Mar - 1º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências do Mar
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Marine Science
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year - 2 semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Unidades Curriculares /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Curricular Units
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis
Seminário/Seminar

CM/MS
CM/MS

anual
semestral

1100
50

90
5

44
2

Obrigatória/Required
Obrigatória/Required

Opções/Optional Units

QAC/ASA

semestral

250

20

10

Optativa/Optional

Plano de Tese/Thesis
Plan

CM/MS

semestral

100

10

4

Obrigatória/Required

(4 Items)

Mapa II - Ciências do Mar - 2º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
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Ciências do Mar
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Marine Science
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year - 2 semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Unidades Curriculares /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Curricular Units
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis

CM/MS

anual

1200

85

48

Obrigatória/Required

Seminário/Seminar

CM/MS

semestral

50

5

2

Obrigatória/Required

Opções/Optional Units

QAC/ASA

semestral

250

20

10

Optativa/Optional

(3 Items)

Mapa II - Ciências do Mar - 3º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências do Mar
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Marine Science
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year - 2 semestres

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Unidades Curriculares /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Curricular Units
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis

CM/MS

anual

1450

120

58

Obrigatória/Required

Seminário/Seminar

CM/MS

semestral

50

5

2

Obrigatória/Required

(2 Items)
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Mapa II - Ciências do Mar - 4º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências do Mar
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Marine Science
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year - 2 semestres

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
Working Hours Contact Hours
ECTS
Observations (5)
(3)
(4)

Tese/Thesis

CM/MS

anual

1500

150

60

Obrigatória/Required

(1 Item)

Mapa II - Geociências - 2º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Geociências
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geoscience
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year - 2 semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Unidades Curriculares /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Curricular Units
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis

GC/GS

anual

1200

85

48

Obrigatória/Required

Seminário/Seminar

GC/GS

semestral

50

5

2

Obrigatória/Required

Opções/Optional Units

QAC/ASA

semestral

250

20

10

Optativa/Optional

(3 Items)

Mapa II - Geociências - 3º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Geociências
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geoscience
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year - 2 semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Unidades Curriculares /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Curricular Units
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis

GC/GS

anual

1450

120

58

Obrigatória/Required

Seminário/Seminar

GC/GS

semestral

50

5

2

Obrigatória/Required

(2 Items)

Mapa II - Geociências - 4º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Geociências
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A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geoscience
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year - 2 semestres

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
Working Hours Contact Hours
ECTS
Observations (5)
(3)
(4)

Tese/Thesis

GC/GS

anual

1500

150

60

Obrigatória/Required

(1 Item)

Mapa II - Aquacultura - 1º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Aquacultura
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Aquaculture
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year - 2 semestres

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Unidades Curriculares /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Curricular Units
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis

AQ/AQ

anual

1100

90

44

Obrigatória/Required

Seminário/Seminar

AQ/AQ

semestral

50

5

2

Obrigatória/Required

Opções/Optional Units

QAC/ASA

semestral

250

20

10

Optativa/Optional

Plano de Tese/Thesis
Plan

AQ/AQ

semestral

100

10

4

Obrigatória/Required

(4 Items)
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Mapa II - Aquacultura - 2º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Aquacultura
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Aquaculture
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year - 2 semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Unidades Curriculares /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Curricular Units
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis

AQ/AQ

anual

1200

85

48

Obrigatória/Required

Seminário/Seminar

AQ/AQ

semestral

50

5

2

Obrigatória/Required

Opções/Optional Units

QAC/ASA

semestral

250

20

10

Optativa/Optional

(3 Items)

Mapa II - Aquacultura - 3º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Aquacultura
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Aquaculture
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year - 2 semesters
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A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Unidades Curriculares /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Curricular Units
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis

AQ/AQ

anual

1450

120

58

Obrigatória/Required

Seminário/Seminar

AQ/AQ

semestral

50

5

2

Obrigatória/Required

(2 Items)

Mapa II - Aquacultura - 4º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Aquacultura
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Aquaculture
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year - 2 semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
Working Hours Contact Hours
ECTS
Observations (5)
(3)
(4)

Tese/Thesis

AQ/AQ

anual

1500

150

60

Obrigatória/Required

(1 Item)

Mapa II - Ciências e Tecnologias das Pescas - 1º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências e Tecnologias das Pescas
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A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Fisheries Science and Technology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st year - 2semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Unidades Curriculares /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Curricular Units
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis

CTP/FST

anual

1100

90

44

Obrigatória/Required

Seminário/Seminar

CTP/FST

semestral

50

5

2

Obrigatória/Required

Opções/Optional Units
Plano de Tese/Thesis
Plan
(4 Items)

QAC/ASA

semestral

250

20

10

Optativa/Optional

CTP/FST

semestral

100

10

4

Obrigatória/Required

Mapa II - Ciências e Tecnologias das Pescas - 2º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências e Tecnologias das Pescas
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Fisheries Science and Technology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd year - 2 semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Unidades Curriculares /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Curricular Units
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis

CTP/FST

anual

1200

85

48

Obrigatória/Required

Seminário/Seminar

CTP/FST

semestral

50

5

2

Obrigatória/Required

Opções/Optional Units

QAC/ASA

semestral

250

20

10

Optativa/Optional

(3 Items)
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Mapa II - Ciências e Tecnologias das Pescas - 3º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências e Tecnologias das Pescas
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Fisheries Science and Technology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3rd year - 2 semesters

A14.5. Plano de estudos / Study plan
Horas
Área Científica /
Horas Trabalho /
Unidades Curriculares /
Duração /
Contacto /
Scientific Area
Working Hours
Curricular Units
Duration (2)
Contact Hours
(1)
(3)
(4)

ECTS

Observações /
Observations (5)

Tese/Thesis

CTP/FST

anual

1450

120

58

Obrigatória/Required

Seminário/Seminar

CTP/FST

semestral

50

5

2

Obrigatória/Required

(2 Items)

Mapa II - Ciências e Tecnologias das Pescas - 4º ano - 2 semestres
A14.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
A14.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
A14.2. Grau:
Doutor
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Ciências e Tecnologias das Pescas
A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Fisheries Science and Technology
A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4º ano - 2 semestres
A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4th year - 2 semestres
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A14.5. Plano de estudos / Study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area
(1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho / Horas Contacto /
Observações /
Working Hours Contact Hours
ECTS
Observations (5)
(3)
(4)

Tese/Thesis

CTP/FST

anual

1500

150

60

Obrigatória/Required

(1 Item)

Perguntas A15 a A16
A15. Regime de funcionamento:
Diurno
A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>
A15.1. If other, specify:
<no answer>
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respetiva(s) Ficha(s) Curricular
(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)
José Pedro Andrade-Diretor, Maria João Bebianno, Óscar Ferreira, Rui Orlando Santos e Helena Galvão

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. 150kB):
<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.
<sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes
no período de estágio e/ou formação em serviço.
A17.3. Indicação dos recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo 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>
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A17.4. Orientadores cooperantes
A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).
A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e seleção 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).
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 programmes)
Nome /
Name

Habilitação Profissional (1)/
Instituição ou estabelecimento Categoria Profissional /
Professional Qualifications
a que pertence / Institution
Professional Title
(1)

Nº de anos de
serviço / No of
working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20
A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve - Campus de Gambelas em Faro
A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Regulamento Creditação Form anterior e de Exp Prof da UAlg 2014.pdf
A20. Observações:
Secção 3 - 5.1.3 "Procura" - O n.º matriculados 1ª opção é igual ao n.º total matriculados
Em 2013/2014 e 2014/2015 o n.º de vagas é igual ao n.º de candidatos, pois na FCT até 2015/2016 não eram
fixadas vagas.
Secção 4 - 7.1.4 "Empregabilidade" - Os valores a zero significam que não existe informação disponível
O curso tem 6 ramos, distinguindo-se o plano de estudo apenas na área científica fundamental e
correspondente ao ramo.
Cada ramo tem várias especialidades como se pode ver na Secção 1, Mapa A12.1.
A Direçcão do Curso de doutoramento em ciências do mar, da terra e do ambiente (DdC) elaborou um
regulamento do curso que tem como objectivo tornar evidentes os procedimentos aplicáveis às
creditações, definir os critérios de seriação dos candidatos e estabelecer outras orientações (por exemplo,
competências da DdC) não previstas no Regulamento dos ciclos de estudos conducentes aos graus de
mestre e de doutor da Universidade do Algarve.
Este regulamento foi já aprovado pelo conselho científico da Faculdade de Ciências e Tecnologia e,
presentemente, aguarda homologação pelo reitor da Unviersidade do Algarve.

A20. Observations:
5.1.3 - Programme's Demand - number enrolled 1st option equals the total number of enrolled
In 2013/2014 and 2014/2015 the vacancies are equal to n.º of candidates because in the FCT to 2015/2016
vacancies were not fixed.
7.1. 4 Employability - A zero value means no information is available
The course has 6 branches, distinguishing the study plan only on fundamental scientific area and
corresponding to the branch. Each branch has multiple specialties as you can see in Section 1, Map A12.1.
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The Direction of the PhD program (DdC) in marine, earth and environmental sciences has prepared a
document with the regulations that will promote clarification on some procedures on the assignment of
ECTS , ranking criteria for course candidates and other aspects (for example, the competences of the DdC)
which are not addressed in the Regulations of the courses conducting to the MsC and PhD degrees at the
University of the Algarve. The above mentioned document has already been approved by the scientific
council of the Faculty of Sciences and Technology and, currently, is waiting for homologation from the
rector of the University of the Algarve.

1. Objetivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Promover formação avançada multi e interdisciplinar nas áreas científicas de Ciências do Mar, da Terra e
do Ambiente aplicando-a em estudos que se inserem em diferentes especialidades;
Desenvolver capacidade científica ao mais alto nível.
Desenvolver a capacidade de compreensão sistemática num domínio científico;
Fornecer competências, aptidões e métodos de investigação associados a um domínio científico;
Capacitar a conceção, projeção, adaptação e realização de um projecto de investigação
Contribuir para o alargamento das fronteiras do conhecimento, parte do qual mereça a divulgação
internacional em publicações indexadas em sistemas de bases de dados internacionais.
Promover a análise critica, bem como avaliar e sintetizar ideias novas e complexas;
Promover a capacidade de comunicação com os seus pares, a restante comunidade académica e a
sociedade em geral sobre a área em que é especializado;
Promover o progresso tecnológico, social ou cultural do formando.
1.1. Study programme's generic objectives.
To promote advanced multi and interdisciplinary formation in the scientific areas of marine, earth and
environmental sciences by applying in approaches to different specialities
To develop scientific skills at the highest level
To develop systematic and comprehencive skills in a particular scientific area
To enhance skills and investigation methods to develop a research project
To contribute to enlarge the frontiers of knowledge that can be disseminated internationally in scientific
publications
To promote the skills for critical analysis as well as to develop new concepts and ideas
To promote dissemination skills among peers, the academic community and the civil society
To promote the personal, social, cultural and technological progress of the PhD students
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da Instituição.
O Doutoramento em Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente decorre da adequação, ao abrigo do
Processo de Bolonha, dos Doutoramentos nos Ramos de Biologia, Ecologia, Ciências do Mar,
Aquacultura, Ciências e Tecnologias das Pescas, Geociências, Ciências e Tecnologias do Ambiente nos
termos do Despacho nº 10 670 / 2003, de 29 de Maio, D.R. (2ª série).
A Universidade do Algarve tem por missão fundamental, de acordo com os seus Estatutos: (i) a formação
humanística, cultural, artística, científica, técnica e profissional; (ii) a realização de investigação científica
de alto nível e o desenvolvimento experimental, promovendo a difusão dos seus resultados e a valorização
social
e económica do conhecimento e da inovação organizacional. De acordo com o plano estratégico da UAlg
para o quadriénio de 2014-2018 são campos temáticos, o Mar, o Turismo, a Saúde e Bem-estar e o
Património Mediterrâneo, pelo que a formação em ciências do mar, da terra e do ambiente não só se insere
nestas áreas como contribui para que as ações a ela associadas se concretizem. A UAlg é uma instituição
de ensino superior com mais de trinta anos de existência, cuja missão está definida nos estatutos
referidos anteriormente, dispondo nos domínios, do mar, da terra e do ambiente, onde se insere o
programa de doutoramento, de um corpo docente próprio altamente qualificado, constituído por doutores
(professores auxiliares, associados e catedráticos) de elevada competência profissional e reconhecimento
internacional. Dispõe de centros de investigação reconhecidos, tais como o CCMAR e o CIMA, com
inúmeros projetos de investigação científica nacionais e internacionais, onde os alunos se inserem em
muitos dos trabalhos de investigação realizados. Além disso, dispõe dos recursos materiais e físicos
(laboratórios, estações experimentais, bibliotecas, equipamentos, etc.) para garantir qualidade da
formação na domínios científicos do programa e proximidade a laboratórios naturais excepcionais (ex. Ria
Formosa, Guadiana, costa algarvia). A UAlg tem portanto competências na formação/investigação neste
domínios para competir em termos nacionais e internacionais.
Os objetivos do programa de doutoramento em ciências do mar, da terra e do ambiente vão ao encontro da
missão estratégica da instituição, uma vez que promovem a formação científica, técnica e profissional em
domínios científicos concretos e relevantes para a região e para o país.
A integração dos objectivos do programa de doutoramento numa componente de iniciação à investigação
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científica reforça o papel da Universidade nesta área, em particular, do desenvolvimento das ciências
experimentais. O programa de doutoramento em ciências do mar, da terra e do ambiente tem contribuido e
contribuirá para reforçar o papel da Universidade na formação de uma nova geração mais capaz de
responder aos problemas económicos da região e do país.
1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's
mission.
The University of the Algarve has, as main goals, to promote: i) humanistic, cultural, scientific,
professional and technical background; ii) high level scientific research and experimental development, by
enhancing the dissemination and outreach of the results and the social and economic promotion of
knowledge.
According to the strategic plan for the development of the University of the Algarve for the period 20142018, the main thematic areas are the sea, the tourism, the human health and well being and the
Mediterranean heritage. Thus, the scientific areas of the PhD program as sea, earth and environment are
totally integrated in the UAlg strategy and contributes to the fulfillment of all this issues related. The
foundation of the UAlg dates back to the early 1980’s and its mission is clearly stated in the internal
regulations and has a teaching and research staff highly qualificatied. This staff includes Assistant,
Associate and Full Professors of high national and international standards. Several research centres are
affiliated to the University (as the CCMar and the CIMA) engaged in a high number of national and
international research projects. These projects provide an essential support to all students for developing
their research projects. The technical support is also of very high standard and these centres are located
quite close to a number of very relevant ecosystems, as the Ria Formosa lagoon, the River Guadiana
estuary. All the above demonstrates the quality of the infrastructures and its competitiveness at national
and international levels.
The objectives of the PhD program in marine, earth and environmental sciences totally fit the strategy for
the development of the University of the Algarve and will promote scientific and technical capacity building
that will be useful for regional and national development.
The contribution of the PhD program for opening doors to initial research is also relevant for the University
of the Algarve, both in terms of the scientific areas of the PhD and the development of broader scale
experimental sciences.
This PhD program has contributed, and will continue to reinforce the role of the University of the Algarve in
producing a new generation of qualified researchers to provide answers and clues that will be essential for
local and national development.
1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
A página de internet da FCT, sediada na página da universidade, explicita os objetivos e o modo de
funcionamento do DCMTA. O DCMTA é publicitado nas páginas de internet das unidades I&D e dos
centros de investigação que o suportam. É feita divulgação electrónica das actividades do doutoramento
para os centros de investigação e para potenciais estudantes. Os docentes do curso conhecem os
objetivos do curso, pois colaboraram ativamente na elaboração dos mesmos e na sua aplicação, através
da elaboração de objetivos das unidades curriculares e sua adaptação a cada doutorando. Sempre que
necessário, os objetivos do curso são relembrados nas reuniões que a Direção de Curso promove com os
docentes e estudantes. A Ualg produz documentação de divulgação que distribui em eventos diversos no
país e no estrangeiro. Os objetivos do curso foram e continuam a ser objeto de discussão durante as
reuniões do Conselho Científico dos departamentos que participam neste ciclo doutoral
1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
The DCMTA is advertised on the websites of the FCT as well as in the webpages of UALg, the R&D units
and research centers that support it. The activities are disseminated by electronic means to the research
centres and to potential students. The teachers know the objectives of the DCMTA, since they collaborated
actively in their preparation, trough the definition of the objectives of the course units and their adaptation
to each PhD student. The teachers have regular meetings to articulate the various aspects related to the
operation of the course. Where necessary, the course objectives are remembered in the meetings that the
course direction promotes with teachers and students. The UAlg produces documentation that distributes
in events in Portugal and abroad, including information on the PhD programmes. The goals of the course
are the subject of careful and constant discussions during the meetings of the Scientific Committee of the
departments involved at this PhD program.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
2.1 Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudos, incluindo a sua aprovação, a
revisão e atualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
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A criação/alteração dos cursos é aprovada pelo Reitor, consultado o Senado, e mediante proposta do
Conselho Científico (CC). O Diretor aprova proposta calendário escolar e homologa a distribuição do
serviço docente (DSD). O CC pronuncia-se sobre regulamento de avaliação dos alunos, calendário letivo,
DSD, aprova planos de estudos, orientações pedagógicas, métodos de ensino e avaliação, prescrições,
transição de ano e precedências e constituição dos júris. O Conselho Pedagógico pronuncia-se sobre
orientações pedagógicas, métodos de ensino e avaliação, calendário letivo e de exames, prescrições e
aprova o regulamento de avaliação dos alunos. A Direcção de curso coordena o funcionamento do curso.
Os Departamentos garantem a lecionação das unidades curriculares, pronunciam-se sobre os planos de
estudo, propõem ao CC a DSD e atualizam os programas sob proposta da DdC. Os alunos
maioritariamente desenvolvem as suas actividades nos centros de investigação.
2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval,
the syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.
New courses or course modifications are approved by the Rector, after consultation of the Senate by the
Faculty Scientific Board (CC). The Dean approves the academic calendar and staff designated for lecturing
(DSD). The CC approves the examination rules, the academic calendar, the DSD, the course study plans,
the pedagogic supervision and the teaching methods, prerequisites, year transitions and enrollment
limitations and aprove the viva committee. The Pedagogic Council pronounces about the teaching
strategy, general teaching and grading methods, academic calendar, examination schedule, prerequisites
and approves the student grading method. The Direction of the Course (DdC) coordinates the functioning
of the course. The departments ensure lecturing, pronounce on course study plans and propose the DSD
to the CC and are responsible for proposing up dates of course contents. The research centers are
operational entities, where students develop the most of their research activities .
2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão
que afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
A participação dos docentes na tomada de decisão é garantida pela sua participação no Conselho
Científico (CC), Conselho Pedagógico (CP), Senado, Comissões de Curso (ComC), Conselhos de
Departamentos (CD) e Comissão de Autoavaliação (CA). A dos alunos é garantida pela sua participação
(eventual) no Senado e no Conselho Pedagógico. Nos doutoramentos há uma relação muito direta e
personalizada entre docente/ orientador e aluno, pelo que a sua participação nas tomadas de decisão é
também assegurada por intermédio desta relação. Embora as respostas aos inquéritos sobre as unidades
curriculares lançados pelo Universidade sejam uma forma de quer para professores como para alunos
participarem nas decisões que afetam o processo de ensino/aprendizagem, por via dos resultados e
respetiva avaliação, no caso dos doutoramentos da FCT não têm sido feitos inquéritos, devido à ausência
de componente lectiva obrigatória.
2.1.2. Means to ensure the active participation of teaching staff and students in decision-making processes
that have an influence on the teaching/learning process, including its quality.
The involvement of teachers in decision making is guaranteed by their participation in the Scientific Board
(CC), the Pedagogic Board (CP), the Senate, the Course Managements (ComCs), the Department Boards
(CD) and the Auto-evaluation Committee (CA). The involvement of students is through their representation
in the Senate and Pedagogic Board. PhD students have direct interaction with their supervisors and can
also consult request actions from the ComC, giving the direct means of influencing their study plan or
course structure and functioning. A University-wide evaluation system functions through the application of
questionnaires every semester to register students and teaching staff opinions about functioning and
satisfaction with the curricular units. However, at the PhD level that evaluation is not yet implemented due
to the lack of a compulsive direct presential teaching component.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
O sistema interno de garantia de qualidade da UAlg, está definido no Manual de Qualidade (MQ) e é
coordenado por uma Comissão de Garantia da Qualidade suportada operacionalmente pelo Gabinete de
Avaliação e Qualidade (GAQ). Quando o 3.º ciclo tem componente curricular, com aulas presenciais, o
Sistema Interno de Garantia de Qualidade da UAlg trata os 3.ºs ciclos da mesma forma que qualquer outro
ciclo de estudos. Porém no caso deste ciclo de estudos isso não acontece, pelo que a garantia da
qualidade é sobretudo assegurada pela Direção de Curso, orientador/s e docentes, que acompanham
diretamente os doutorandos, reportando ao Conselho Científico.
2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme.
The internal quality assurance system of UAlg, is defined in the Quality Manual (MQ), and is coordinated by
a quality assurance Committee, supported operationally by the Office of evaluation and quality (GAQ).
When PhD program have regular classes, the Internal quality assurance System of UAlg, handles the
program like any other undergraduate course. For this particular program, with no classes, quality is
assured by the Course director, and student supervisor, reporting to the Scientific Committee.
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2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função
na Instituição.
O responsável pelo Gabinete de Avaliação e Qualidade da UAlg, em funções desde 2014, é a Licenciada
Carmen Deliciosa Cunha, dependendo diretamente da Reitoria. Na FCT o responsável pela implementação
dos mecanismos de garantia da qualidade é o Diretor da Faculdade. O Conselho Pedagógico é o garante
da qualidade a nível pedagógico. No caso dos doutoramentos o Conselho Científico tem um papel
relevante, uma vez que é este órgão que se pronuncia ou decide sobre matérias de conteúdo e de
funcionamento.
2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution.
From 2014, Carmen Deliciosa Cunha is the responsible for QA at WAlg, responding to the Rector. Within
the FCT, the responsibility for implementing the quality assurance procedures, is the Dean. The
Pedagogical Committee supervises and warants quality at pedagogical level. In the case of doctorates the
Scientific Council plays an important role, since it is this authority decides or approve matters of content
and operation
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de
estudos.
Tratando-se de curso de 3.º ciclo sem aulas presencias, há um acompanhamento personalizado dos
estudantes pelos docentes e orientador/es, pelo que a recolha da informação, acompanhamento e
avaliação também é feita deste modo, e acompanhada de perto pelas direções de curso.
2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study
programme.
The reduced number of students and the type of work they are involved with allows, in the doctoral
programs, a continuous follow up of the students by their supervisor. The information is then related to the
course direction, for any needed measure.
2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade
http://www.ualg.pt/home/pt/content/manual-da-qualidade
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de
melhoria.
O Ciclo de estudos ainda não foi avaliado.
Os resultados da avaliação serão analisados pela Comissão Coordenadora do Doutoramento e pelos
docentes do curso, com o objetivo de definir as alterações necessárias à melhoria de qualidade do
mesmo. Esta análise será contextualizada no panorama Nacional e Europeu e também à luz do relatório
sobre os cursos doutorais em ciências do mar, terra e ambiente na região Atlântica.
Será promovida uma sessão pública para auscultar a opinião dos docentes da área e dos departamentos.
Confrontando o relatório de avaliação, a opinião dos docentes, dos discentes e do conselho científico da
Faculdade será preparado um plano de ação e respetivo cronograma para implementação das alterações
curriculares ou metodológicas consideradas adequadas.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions.
The course has not yet been evaluated.
The evaluation results will be analyzed by the direction of the course and then in consultation with other
faculty members, students and the scientific council of the faculty potential improvements and measures
to acheive them will be defined. The direction of the course will have the responsibility for establishing an
action plan and timeline for its implementation. This analysis will be done in light of the National and
European directives and also in light of the report on the PhD degrees in marine, earth and environmental
sciences in the Atlantic region.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
O curso foi positivamente avaliado preliminarmente pela A3ES.
O DCMTA está fortemente ligado à atividade dos centros de I&D (CCMar e CIMA) financiados pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Estes são periodicamente sujeitos a avaliações independentes.
As avaliações positivas de unidades de I&D vêm confirmar a qualidade do trabalho científico e a
capacidade de atrair recursos financeiros necessários para o adequado funcionamento das teses
doutorais. Estas iniciativas são importantes para complementar a formação de doutorandos. A qualidade
dos professores é avaliada externamente: (i) cientificamente, (ii) arbitragem de artigos científicos, (iii)
projetos internacionais, (iv) apresentações em conferências internacionais (oradores convidados). A
generalidade dos orientadores envolvidos neste ciclo de doutoramento possui larga experiência
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internacional e elevado nível de publicação científica em revistas indexadas.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years.
The PhD course was preliminary and successfully registered with A3ES. The DCMTA is strongly linked to
the research activity of the R&D centres funded by the Foundation for Science and Technology (FCT),
Portugal. R&D centres are subject to independent international evaluations. R&D centres receiving
students and recently evaluated are CCMAR(Excellent) and CIMA (Very good). PhD students are exposed
to an international scientific environment through the R&D centres are integrated in high quality scientific
work and have access to equipment and the necessary financial resources to conduct their PhD work. The
quality of the teachers/supervisors is also assessed externally using the following parameters: (i)scientific,
(ii)refereeing articles, (iii)international projects, (iv)presentations at international conferences (invited
speakers, keynote lecturers). In general, the supervisor’s degree have a large international experience and
a high level of scientific publications at indexed journals

3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais
3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).
Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities
Tipo de Espaço / Type of space

Área / Area (m2)

Laboratório de Oceanografia Química

47

Laboratório de Geologia, Geoquímica e Mineralogia

71

Laboratório de Proteómica

55

Laboratório de Microfauna e Polléns

48

Laboratório de Sedimentologia

69

Laboratório de Toxicologia e Química Ambiental

80

Laboratório de Microbiologia Marinha e Ambiental

128

Laboratório de Geociências

50

Laboratório de Ecologia Molecular Microbiana

49

Sala de Cartografia e Teledetecção

50

Gabinete de Computação e Modelação

25

Laboratório de Engenharia e Biotecnologia Ambiental

50

Laboratório de Tecnologias Ambientais

50

Laboratório de Energias Renováveis

65

Laboratório de Oceanografia

65

Laboratório de Análises Químicas e Microbiológicas

120

Laboratório de Radioisótopos

48

Laboratório de Fisiologia e Endocrinologia Marinha

166

Laboratório de Aquacultura e Patologia

96

Laboratório de Ecologia Molecular

59

Laboratório de Biologia Molecular

106

Laboratório de Ecohidrobiologia

46

Laboratório de Botânica Marinha

48

Laboratório de Biotecnologia Marinha

40

Laboratório de Genética de Populações

85

Laboratório de Biologia Pesqueira

50

Laboratório de Dinâmica de Populações

104

Laboratório Experimental de Organismos Aquáticos

180

Estação de campo na Ria Formosa (Ramalhete)/ Ria Formosa Field station w/ indoor and outdoor facilties

27000
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3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos
didáticos e científicos, materiais e TICs).
Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials
Equipamentos e materiais / Equipment and materials

Número / Number

HPLC/HPSEC

3

Difractómetros de RX & laser/Laser & XR Diffraction

2

Polarografos/Polarographs
Spectrophotometers

2
6

Zeiss Inverted Microscopes

3

Zeiss Epifluorescence Microscopes (2 w/ image processing systems)

6

Differential GPS

1

Multiparameter probes

3

Granulometro/Grain size analyser

1

Liofilizador/ freeze-dryer

1

Arcas congeladores -80ºC/Deep freezers

4

PCR Thermocyclers (smart cyclers/Real Time PCR)

10

Gel electrophoresis ( 2 DGGE/TTGE)

12

Automated DNA sequencer

3

Atomic Absoption (3 different methods)

1

Auto-analyzer

1

Flow Injection Analyzer

1

Total Organic Carbon analyser

1

Multiparameter Remote Sensing Buoy

1

Centrifuges (1 supercentrifuge, 2 ultra-centrifuges)

15

Fitoclimas/Climatized Culture chambers for fitoplancton & algae

4

IDDEX system for enteric bacteria counting

1

LC-mass spectrometer

1

Wind tunnel

1

CHN elemental analyzer

2

Balanças analíticas/Analytical scales

8

Milli-Q water purifyer

4

Laminar flux chambers

6

Fermentadores/Fermenter

2

Bioreactors

2

Digital viscosimeter

1

Nanofiltration Unit

1

Reverse Osmosis Unit
Water treatment technologies(Coagulation, flocculation, flotation, activated C)

1
3

Plancton sub-sampler

1

Manequins Higrotermicos

2

Câmara de aclimatização/Climate control chamber

1

AVAC system

1

Autoclaves (2 programmable)

8

Rotary Evaporators

6

Petrographic microscopes

9

Toxtracer (bioluminescence)

1

in situ fluorometer

1

Programmable Fluorometer

1

Complete diving equipment

12

Air compressor for diving

1

Bottom water aspirator

1

Lupas binoculares Zeiss c/ iluminação halogeneo/ Zeiss dissecting scopes w/ halogen illumination

4

Memmert ventilated culture chambers

8

Scintillation counters

3
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3.2 Parcerias
3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Foi tentado promover a candidatura a um doutoramento Internacional nas áreas científicas do curso,
envolvendo outras Universidades Europeias (Universidades de Cádiz e Ferrara). Não foi possível, até ao
momento, concretizar estas diligências. No entanto, recebemos estudantes de origens internacionais
diversificadas (ex. Brasil, Angola, Croácia, França) comprovando a capacidade de atração internacional do
ciclo doutoral.
Adicionalmente, têm sido estabelecidas diversas parcerias internacionais no contexto de; 1) colaboração
em unidades curriculares (e.g., através de palestras e/ou cursos de formação de curta duração), e 2) coorientação de alunos para realização da tese de Doutoramento. Neste último caso, cerca de 25% das
orientações de doutoramento referem-se a docentes e/ou investigadores estrangeiros. Estas colaborações
efectuam-se por acordos entre a UAlg e Universidades Europeias (programa ERASMUS) ou parcerias no
âmbito dos centros de investigação e/ou de projectos internacionais.
3.2.1 International partnerships within the study programme.
Efforts were carried out to prepare an application for an international PhD program in the scientific areas of
the course, engaging other European Universities (eg., Universities of Cadiz and Ferrara). It has not been
possible, so far, to finish and submit this application. Nevertheless, the PhD course accepts students from
diversified international originas (e.g., Angola, Croatia, France, Brazil) showing the capacity for
international actraction. Furthermor, efforts have been made to promote some interntional partneships in:
1) collaboration in UC, through seminars, short courses, and 2) theses co-supervision of PhD students. For
the latter, around 25% of the supervisors are researchers from other countries. These partnerships are
established under the frame of the Erasmus Program or specific agreements witht other research institutes
or international research projects.
3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como
práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
Cerca de 25% dos doutoramentos concluídos nos últimos cinco anos, envolveram co-orientadores de
outras instuições nacionais. Estas colaborações visam optimizar o apoio científico interdisciplinar,
permitir aos alunos o recurso a diferentes equipamentos e tecnologias de análise, e dotar os doutorandos
de uma visão de aplicação científica a aspectos práticos e de bem público.
A UAlg dispõe da divisão CRIA cuja missão é promover o relacionamento com o tecido empresarial. O
CRIA promove as relações entre a universidade e as empresas e apoia a constituição de novas empresas.
O CRIA chama a atenção das empresas para as actividades da UAlg, despertando o interesse dos
docentes-investigadores e jovens doutores para a colaboração com a indústria e a criação de novas
empresas de base científica com forte cariz inovador. Decorrem contactos para estabelecer redes de
cooperação com o tecido empresarial da região.
3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as
well as the relation with private and public sector
During the last 5 years, a total of 25% of the PhD thesis were co-supervised by researchers of other
national universities and research institutes. These partnerships aim to improve the interdisciplinarity and
allow students to use different equipments and technologies, provide doctoral students an applied and
practical vision focused on the good public.
UAlg offers services through CRIA to promote technology transfer and the creation of an entrepreneurial
culture in academia. CRIA draws attention to the activities of the companies of UAlg, arousing the interest
of teachers, researchers and young PhDs for collaboration with industry and the creation of new sciencebased companies with strong innovative nature.
There have been and there are ongoing interinstituitional contacts, including local and regional enterprises
to increase the prospects for future cooperation. However, the number of PhD students with direct
connection to the industrial/productive sector is still low.
3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
A cooperação internacional, passa pelo estabelecimento de colaborações através do programa ERASMUS.
Os acordos estabelecidos preveem a deslocação de docentes de outras instituições na União Europeia
para colaborar na lecionação de algumas UCs, e a mobilidade de alunos para outras instituições e viceversa. A direcção de curso convida especialistas nacionais na área das ciências do mar, da terra e do
ambiente.
A cooperação no ciclo de estudos é fundamentalmente estabelecida pela inclusão de alunos em centros
de investigação e outras instituições de Ensino Superior ou de laboratórios do estado para realização do
trabalho do Tese de doutoramento, como referido no ponto anterior. É ainda de salientar que existem
vários professores e investigadores de outras instituições a aceitarem orientações de teses o que permite
a integração dos alunos deste ciclo de estudos em projetos de investigação de outras instituições.
3.2.3 Intrainstitutional colaborations with other study programmes.
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The international cooperation in the course is established through the ERASMUS program. The
agreements provide for the relocation of staff from other institutions in the EC to assist in the teaching of
some UCs, and also the mobility of students to other institutions and vice versa. The Coordinating
Committee invites national experts in the field of marine, earth and environmental sciences.
Inter-institutional cooperation in the study cycle is established primarily by the inclusion of students in
research centers, research projects, and other institutions of higher education or state laboratories for
conducting the work of the PhD thesis, as mentioned before.
It is also worth mentioning that several teachers and researchers from other institutions (universities,
research centers, etc.) supervise thesis allowing the integration of students in research projects of other
institutions.

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII - Ana Maria Branco Barbosa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Branco Barbosa
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 - Ana Rita Correia de Freitas Castilho da Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Rita Correia de Freitas Castilho 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
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Mapa VIII - Delminda Maria de Jesus Moura
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Delminda Maria de Jesus Moura
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 - Elsa Alexandra Martins e Silva Cabrita
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Elsa Alexandra Martins e Silva Cabrita
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 - Eusébio Zeferino Encarnação da Conceição
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eusébio Zeferino Encarnação da Conceição
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
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Flávio Augusto Bastos da Cruz Martins
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Flávio Augusto Bastos da Cruz Martins
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.):
Instituto Superior de Engenharia
4.1.1.4. Categoria:
Professor Coordenador 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 - Helena Maria Leitão Demigné Galvão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena Maria Leitão Demigné Galvão
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 - Isabel Maria Alves Barrote
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Alves Barrote
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
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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 - José Paulo Patrício Geraldes Monteiro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Paulo Patrício Geraldes Monteiro
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 - José Pedro de Andrade e Silva Andrade
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Pedro de Andrade e Silva Andrade
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 - Karim Erzini
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Karim Erzini
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 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 - Luís Manuel Zambujal Chícharo
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Manuel Zambujal Chícharo
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 - Luís Miguel de Amorim Ferreira Fernandes Nunes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Miguel de Amorim Ferreira Fernandes 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 - Luísa Paula Viola Afonso Barreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luísa Paula Viola Afonso Barreira
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente
mencionada em A1):
<sem resposta>
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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 - Maria Alexandra Anica Teodósio
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Alexandra Anica Teodósio
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 - Maria Clara Semedo da Silva Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Clara Semedo da Silva 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 - Maria Ester Tavares Álvares Serrão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Ester Tavares Álvares Serrão
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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:
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 - Maria João da Anunciação Franco Bebianno
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria João da Anunciação Franco Bebianno
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 - Maria Margarida da Cruz Godinho Ribau Teixeira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Margarida da Cruz Godinho Ribau Teixeira
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
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Mapa VIII - Maria Margarida Miranda de Castro
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Margarida Miranda de Castro
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 - Maria Teresa Calvinho Cerveira Borges
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Calvinho Cerveira Borges
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 - Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Óscar Manuel Fernandes Cerveira Ferreira
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
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Paulo José Relvas de Almeida
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo José Relvas de Almeida
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 Manuel Carvalho Fernandes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Manuel Carvalho Fernandes
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 Orlando Pimenta Santos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Orlando Pimenta Santos
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
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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 - Thomas Panagopoulos
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Thomas Panagopoulos
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 - Tomasz Boski
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tomasz Boski
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 - António Vilhena Sykes
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Vilhena Sykes
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.):
CCMAR-Centro de Ciências do Mar
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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 (%):
<sem resposta>
4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
Mapa VIII - Francisco Leitão
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Leitão
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.):
CCMAR- Centro de Ciências do Mar
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 - João Miguel Sousa da Silva
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Miguel Sousa da Silva
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.):
CCMAR - Centro de Ciências do Mar
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 - Luísa Margarida Batista Custódio
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luísa Margarida Batista Custódio
4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da Instituição proponente
mencionada em A1):
<sem resposta>

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a544dd75-e26a-e1b0-d80a... 18-12-2015

ACEF/1516/08847 — Guião para a auto-avaliação

Página 41 de 70

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
CCMAR-Centro de Ciências do Mar
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 - Maria Teresa Coelho Pais Vieira Dinis
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Coelho Pais Vieira Dinis
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.):
CCMAR - Centro de Ciências do Mar
4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático 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 - Mercedes Gonzalez-Wanguement
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mercedes Gonzalez-Wanguement
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.):
CCMAR-Centro de Ciências do Mar
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 Jorge Travessa Gavaia
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Travessa Gavaia
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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.):
CCMAR-Centro de Ciências do Mar
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 - Rodrigo da Silva Costa
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rodrigo da Silva 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.):
CCMAR-Centro de Ciências do Mar
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
4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)
4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff
Área científica / Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Ana Maria Branco Barbosa Doutor

Ciências do Mar, especialidade
Oceanografia

100

Ficha submetida

Ana Rita Correia de Freitas
Doutor
Castilho da Costa

Doctor of Philosophy

100

Ficha submetida

Delminda Maria de Jesus
Moura

Doutor

Geologia

100

Ficha submetida

Elsa Alexandra Martins e
Silva Cabrita

Doutor

Ciências Biológicas

100

Ficha submetida

Eusébio Zeferino
Encarnação da Conceição

Doutor

Engenharia Mecânica, especialidade de
Aerodinâmica

100

Ficha submetida

Flávio Augusto Bastos da
Cruz Martins

Doutor

Engenharia Mecânica

100

Ficha submetida

Helena Maria Leitão
Demigné Galvão

Doutor

Ciências do Mar, Oceanografia
(Equivalência)

100

Ficha submetida

Isabel Maria Alves Barrote

Doutor

Biologia, especialidade de Fisiologia Vegetal 100

Ficha submetida

José Paulo Patrício
Geraldes Monteiro

Doutor

Docteur ès Sciences

100

Ficha submetida

100

Ficha submetida

Nome / Name

Grau /
Degree

Doutor
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Ciências do Mar, especialidade de Ciências
e Tecnologias das Pescas

Karim Erzini

Doutor

Ciências do Mar, especialidade
Oceanografia (Equivalência)

100

Ficha submetida

Luís Manuel Zambujal
Chícharo

Doutor

Ciências Biológicas, especialidade Ecologia

100

Ficha submetida

Luís Miguel de Amorim
Ferreira Fernandes Nunes

Doutor

Ciências de Engenharia

100

Ficha submetida

Luísa Paula Viola Afonso
Barreira

Doutor

Ciências e Tecnologias do Ambiente,
especialidade Ambiente Aquático

100

Ficha submetida

Maria Alexandra Anica
Teodósio

Doutor

Ciências do Mar, especialidade
Oceanografia

100

Ficha submetida

Maria Clara Semedo da
Silva Costa

Doutor

Química, especialidade Química Tecnológica 100

Ficha submetida

Maria Ester Tavares
Álvares Serrão

Doutor

Ciências Biológicas, especialidade Ecologia
(Equivalência)

100

Ficha submetida

Maria João da Anunciação
Franco Bebianno

Doutor

Ciências do Mar, especialidade
Oceanografia (Equivalência)

100

Ficha submetida

Maria Margarida da Cruz
Godinho Ribau Teixeira

Doutor

Ciências e Tecnologias do Ambiente,
especialidade de Tecnologias do Ambiente

100

Ficha submetida

Maria Margarida Miranda
de Castro

Doutor

Ciências do Mar, especialidade
Oceanografia (Equivalência)

100

Ficha submetida

Maria Teresa Calvinho
Cerveira Borges

Doutor

Ciências do Mar, Ciências e Tecnologias das
100
Pescas-( Equivalencia)

Ficha submetida

Óscar Manuel Fernandes
Cerveira Ferreira

Doutor

Ciências do Mar, especialidade de Geologia
100
Marinha

Ficha submetida

Paulo José Relvas de
Almeida

Doutor

Oceanografia

100

Ficha submetida

Paulo Manuel Carvalho
Fernandes

Doutor

Geologia

100

Ficha submetida

Rui Orlando Pimenta
Santos

Doutor

Ciências Biologicas

100

Ficha submetida

Thomas Panagopoulos

Doutor

Engenharia Florestal

100

Ficha submetida

Tomasz Boski

Doutor

Geologia (Geoquimica)

100

Ficha submetida

António Vilhena Sykes

Doutor

Ciências do Mar da Terra e do Ambiente

Ficha submetida

Doutor

Ciências e Tecnologias das Pescas,
especialidade de Dinâmica das Populações

Ficha submetida

João Miguel Sousa da Silva Doutor

Ecologia

Ficha submetida

Luísa Margarida Batista
Custódio

Doutor

Biotecnologia Vegetal

Ficha submetida

Maria Teresa Coelho Pais
Vieira Dinis

Doutor

Biologia, Ecologia e Biossistemática

Ficha submetida

Mercedes GonzalezWanguement

Doutor

Biologia

Ficha submetida

Doutor

Ciencias Biológicas

Ficha submetida

Doutor

Ciências Bioógicas

Francisco Leitão

Paulo Jorge Travessa
Gavaia
Rodrigo da Silva Costa

Ficha submetida
2700

<sem resposta>
4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes
ETI)
4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos
4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff
Corpo docente próprio / Full time teaching staff

Nº /
No.

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time
teachers:

27

Percentagem* /
Percentage*
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4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado
4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching
staff
Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching
staff

ETI /
FTE

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD
(FTE):

27

Percentagem* /
Percentage*

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado
4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff
Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

ETI /
FTE

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do
ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study
programme (FTE):

22

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional
experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE):

0

Percentagem* /
Percentage*

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação
4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning
dynamics
Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics

ETI /
FTE

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período
superior a três anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three
years:

26

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano
(ETI) / Teaching staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):

0

Percentagem* /
Percentage*

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
atualização
A avaliação de desempenho do pessoal docente decorre do estabelecido no estatuto da carreira docente
(Dec. Lei n.o 205/2009, de 31 de Agosto e alterado pela Lei n.o 8/2010, de 13 de Maio), tendo como vetores
de avaliação o ensino, a investigação, as atividades de extensão e também de gestão. A operacionalização
da avaliação de desempenho do pessoal docente da FCT rege-se pelo regulamento geral de avaliação de
desempenho do pessoal docente da Universidade do Algarve, aprovado pelo Reitor (Regulamento n.o
884/2010, publicado no DR, 2ªsérie, nº 242, de 16 de Dezembro, retificado pela Declaração de retificação n.º
199/2011, publicada no DR, 2ªsérie, nº 19 de 27 de janeiro de 2011 e alterado pelo Desp. RT 59/2012 de 15
de novembro e ainda pelo Desp. RT. 22/2013 de 29 de Abril, ainda não publicado no DR) e pelo
regulamento específico para avaliação dos docentes da FCT a vigorar a partir de 2013, também aprovado
pelo Reitor (22 de novembro de 2013). A Comissão Coordenadora da Avaliação dos Docentes da UAlg
(CCAD-UAlg), composta pelos diretores das unidades orgânicas e pelo Reitor, faz o acompanhamento de
todo o processo de avaliação e intervém sempre que é necessário introduzir alterações. Na Faculdade
existe uma Comissão Coordenadora de Avaliação dos Docentes, sendo que o conselho científico é o
órgão que ratifica a classificação final proposta pela comissão atrás referida. Ainda não há medidas para
atualização do pessoal docente decorrente do processo de avaliação de desempenho. Teve início em 2013
o primeiro triénio sobre o qual vai se vai aplicar o regulamento de avaliação. Este processo em nada tem
impedido a regular participação dos docentes em congressos, seminários ou workshops o que lhes
permite a atualização científica.
4.1.4. Assessment of teaching staff performance and measures for its permanent updating
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The evaluation of the teaching staff is established in the Statute of teaching career (ECDU - Decree Law nº
205/2009, of August 31 and amended by Law nº 8/2010, of 13 May), having as vectors of teaching
evaluation, research, extension and management activities. The operationalization of the performance
evaluation of the teaching staff of FCT is governed by the General rules of performance evaluation of the
teaching staff of the University of the Algarve, approved by the Rector (Regulation nº 884/2010, published
in DR, 2nd serie, nº 242, of December 16, rectified by the rectification Declaration nº 199/2011, published in
DR, 2nd serie, nº 19 of January 27, 2011 and amended by Desp. RT 59/2012 of 15 November and still by
Desp. RT. 22/2013 of April 29, published in DR, 2nd s, nº 93, of may 15) and by regulation specific to the
evaluation of lecturers from FCT into effect from 2013, also approved by the Rector (November 22, 2013).
The Commission Coordinator of evaluation of Teachers of UAlg (CCAD-UAlg), composed by the directors
of the organic units and the Rector, tracks the entire evaluation process and intervenes whenever it is
necessary to introduce amendments. In college there is a Coordinating Committee for the evaluation of
Teachers, and the Scientific Council is the body that ratifies the final classification proposed by the above
mentioned Committee. There is still no consequence action to the teaching staff, resulting from the
performance evaluation process. 2013 was the first year in which the new regulation was applied.
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://www.fct.ualg.pt/cc/documentos/regulamentos

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
Para apoio geral, a Faculdade tem o Gabinete de Apoio ao Estudante, composto por 3 trabalhadores,
sendo que um deles trata apenas de assuntos sobre os 2.ºs e 3.ºs ciclos e os outros 2 tratam dos 1.º ciclos
e dos mestrados integrados. A Faculdade também tem um Gabinete de Mobilidade que tem um Técnico
Superior para apoiar os estudantes na área da mobilidade (incoming e outgoing) e os cursos Erasmus
Mundus. Os trabalhadores para apoio específico (ensino e investigação) são em n.º de 19 ( 7 Assistentes
Operacionais, 6 Assistentes Técnicos e 6 Técnicos Superiores) e estão afetos aos Departamentos, que por
sua vez é o órgão que faz a gestão das unidades curriculares, por área científica, isto é,
independentemente do curso, pelo que todos partilham todos os cursos que funcionam na Faculdade,
ainda que com funções diferenciadas. Os centros de investigação, nomeadamente CCMAR e CIMA,
possuem ainda pessoal administrativo e técnico que permite apoio continuado aos alunos de
doutoramento.
4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme.
The Faculty has an administrative office for student support, composed of 3 workers. One is dedicated to
the master and doctoral programs, and the other 2 concern the 1st cycles and the integrated master's
degrees. The College also has a mobility Office with an administrative senior technician, to support
students in the area of mobility (incoming and outgoing) and Erasmus Mundus courses. Teaching and
research are supported by 19 workers (7 operational assistants, 6 technical assistants and 6 senior
technicians), with functions and activities defined by the departments they are attached with. Because
courses share curricular units, it is not possible to differentiate work load per technician per course.
Research centers, namely CCMAR and CIMA, have also administrative and technical staff that allows a
continued support to doctoral students.
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
Doutor Química -1
Mestres: 1 Ciência e Tecnologia de Alimentos; 1 Arquitetura Paisagista
Licenciado (10): 3 área Biologia Marinha ; 3 Química e Eng Química; 1 Eng Hortofruticola ; 1 Tradução; 1
Eng Eletrotécnica; 1 Eng Física
12º Ano-9
11º Ano-3
9º Ano-3
4º Ano-2
4.2.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme.
Phd (Chemistry) -1
Master: 1 Food Science and Technology; 1 Landscape Architecture
Bachelor-10 ( 3 area Marine Biology; 3 Chemistry and Chemical Engineering; 1 horticultural Eng; 1
translation; 1 Eng Electrical; 1 Eng Physics)
12º Year-9
11º Year-3
9º Year-3
4º Year-2
4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
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Sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração pública (SIADAP), aplicado aos
trabalhadores (Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro)
4.2.3. Procedures for assessing the non-academic staff performance.
Integrated management system for performance evaluation in public administration (the SIADAP), applied
to the workers (Law No. 66-B/2007, of 28 december)
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
Gestão e Qualidade (Liderança, gestão laboratórios, motivação de equipas), Análise e Controlo de Custos,
Higiene e Segurança (segurança e saúde em laboratórios de Biologia Molecular e Microbiologia; controlo
da Bio contaminação em laboratório); Potenciometria e Condutimetria, Metrologia, Calibrações e Métodos
(utilização e manutenção de equipamento volumétrico; metrologia de massa, balanças e pressão),
Mergulho Científico Avançado, Gestão Académica, Excel (nível médio); Inglês para atendimento e escrita.
4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non-academic staff.
Courses/seminars for technicians: quality management, environment and safety; Technical mixtures;
Compressors and filling stations; Laboratory waste management; Health and safety at work; Internal audit
of quality management systems ISO 9001: 2008 NP EN; Safe use of gas under pressure and cryogenic
liquids in lab environment; Calibration and verification of measuring and monitoring equipment;
Accreditation of laboratories and the NP EN ISO 17025; and Advanced Scientific Diver; Administrative staff:
excel intermediate level; English for front desk office; Written and spoken English.

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 e idade
5.1.1.1. Por Género
5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender
Género / Gender

%

Masculino / Male

32

Feminino / Female

68

5.1.1.2. Por Idade
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

10

28 e mais anos / 28 years and more

90

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)
5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular
year (current academic year)
Ano Curricular / Curricular Year

Número / Number

1º ano curricular

8

2º ano curricular

7

3º ano curricular

6
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20
41

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.
5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand
Penúltimo ano / One
before the last year

Último ano/
Last year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies

10

9

20

N.º candidatos 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase
candidates

11

13

1

Nota mínima do último colocado na 1ª fase / Minimum
entrance mark of last accepted candidate in 1st fase

14

15

18

N.º matriculados 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase
enrolments

9

5

1

N.º total matriculados / Total no. enrolled students

9

5

1

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente
para discriminação de informação por ramos)
5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para
discriminação de informação por ramos)
A escolha dos ramos/especialidade é feita pelo estudante, ou pelo estudante, conjuntamente com o
orientador. Em casos excepcionais, a atribuição da especialidade pode ser efectuada mediante análise e
parecer da direcção de curso.
Nos últimos cinco anos, foi defendido um total de 45 teses de doutoramento, cobrindo os seis ramos
existentes no curso de doutoramento. A maioria dos estudantes que concluíram o doutoramento neste
perídos eram de nacionalidade portuguesa (n=40), seguidos de dois estudantes naturais de Angola, de um
do Brasil, um da Croácia e um de França.
Relativamente aos ramos em que foi concedido o grau de doutor, as Ciências do Mar apresentaram o
número mais elevado(13), seguida de Geociências e de Ciências e Tecnologias do Ambiente, ambas com 8.
Para os restantes ramos, há uma distribuição dos doutoramentos concluídos mais ou menos idêntico (3-4,
cada).
De um total de 77 especialidades possíveis, foram apresentadas teses em 28, com uma distribuição mais
ou menos homogénea dos doutoramentos (1 ou 2 por especialidade). A especialidade com mais
doutoramentos atribuídos foi a de Ecologia Marinha (7).
Presentemente, frequenta o curso um total de 41 estudantes, dos quais a maioria (30) são de nacionalidade
portuguêsa. Os cerca de 24% de estudantes (11 em 41) de outras nacionalidades são originários de um
total de 9 países. Destes, 6 estudantes são naturais de países do espaço europeu: Bélgica, Reino Unido,
Alemanha, Espanha e Polónia (1 estudante de cada um destes países) e 5 são naturais de outros países:
Brasil (3 estudantes), Sri Lanka (1 estudante) e Irão (1 estudante).
No que respeita à distribuição destes estudantes pelos ramos do curso, 18 estão inscritos no ramos de
Ciências do Mar, 9 em Ciências e Tecnologias do Ambiente, 9 em Geociências, 4 em Aquacultura e 1 em
Ciências Biológicas.
5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the students’ distribution
by the branches)
The selection of branches/speciality is done by the student, or the student together with supervisor. In
some situations and conditions, the speciality of the PhD can be defined by the course directive board.
During the last 5 years, a total of 45 PhD has completed the PhD, distributed among the 6 branches of the
course. The majority (40) of the students that completed the PhD were portuguese, 2 were from Angola,
and one from each of the following countries: France, Croatia and Brazil.
The branch of Marine Sciences was selected by 13 of the students, Geoscieces by 8, Environmental
Sciences and Technologies by 8. For the remaining branches, between 3 and 4 students have finished the
PhD.
Among a total of 77 specialities, PhD were submitted in 28 of these, with a more or less homogeneous
distribution of the students (1 or 2 in each speciality). Marine Ecology registered the higher number of PhD
Vivas: 7.
Currently, a total of 41 students are registered in the course. The majority of these are Portuguese (34) and
the remaining 24% (a total of 11) belong to 9 nacionalities. Among these, 6 are from Europeand countries:
Belgium, United Kingdom, Germany, Spain and Poland (1 student from each of these countries). A total of
5 students come from overseas: 3 from Brasil, 1 from Sri Lanka and 1 from Iran.
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These students are registered in the following course branches: Marine Sciences (18), Environmental
Sciences and Technologies (9), Geosciences (9), Aquaculture (4) and Biological Sciences (1)

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes.
Os estudantes são acompanhados regularmente pelo docente/s, pelo(s) orientador/s e pela Direção de
Curso. A existência de 3 seminários individuais e públicos, avaliados e discutidos pelos orientadores e
comissão de curso, possibilita o acompanhamento do trabalho desenvolvido. Estes seminários são
fundamentais na determinação do ritmo de trabalho, na avaliação de desvios ao programado e traduzemse, sempre que necessário, em aconselhamento aos doutorandos sobre como dirigir o seu caminho
futuro. Os orientadores sugerem as unidades curriculares cuja frequência se revela necessária para
adquirir ou consolidar conhecimentos necessários à prossecução do plano de trabalhos. Situação idêntica
aplica-se à frequência de cursos de formação e de outras actividades que se revelem necessárias durante
o percurso formativo do(s) aluno(s). A participaçãoo em congressos nacionais e internacionais promove a
formação dos estudantes em áreas relevantes para a consolidação do seu perfil científico.
5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path.
Phd students have a close contact with their teachers, supervisors and the direction of the course. The
existence of three public seminars to be presented by each PhD student, evaluated and discussed by
supervisors and the direction board, allows an evaluation of their work. These seminars are crucial in
determining the pace of work, to assess deviations and are translated, where necessary, into counseling
for doctoral students on how to drive their future work. Supervisors may (and usually do) suggest
attendance to specific courses that are important to acquire or consolidate certains skills needed to the
PhD research project. The same applies to other activities (e.g., courses) that are considered as necessary
for the progression of the student(s). The participation in national and international conferences is an
essencial step to promote the scientific skills of the student(s).
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
Os estudantes são recebidos e acolhidos especialmente pelo docente que os irá orientar e acompanhar ao
longo do seu percurso e que, simultaneamente, faz a sua integração na comunidade académica e na
comunidade científica do seu centro de investigação. Ao longo do ano existem vários eventos científicos,
como os seminários dos doutorandos, os seminários dos centros de investigação, palestras por oradores
convidados e actividades diversificadas de disseminação que promovem a integração dos estudantes no
meio académico e no meio local e regional. A celebração do dia da Faculdade bem como outros eventos
sociais no seio da Universidade e abertos a toda a academia, promovem a integração na comunidade
académica.
5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community.
The students are welcomed especially by the supervisor and other students and staff, namely working at
the research centers, with whom they will share time and space. They will guide and integrate the students
in the academic community. Students are invited to participate in several scientific events, such as the
seminars of doctoral candidates, the research centers seminars, lectures by guest speakers and a diverse
set of dissemination and outreach activities opened to all which provide good integration opportunities.
The social events like Faculty day, University day, as well as many other events that take place in and
outside the University, are excellent integration opportunities both in the academic and the local/regional
environments.
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego.
Existem na UAlg vários mecanismos de apoio à procura e incentivo à criação de emprego. O CRIA –
Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, integrado na Unidade de Apoio à
Investigação Científica, desenvolve ações para promover o empreendedorismo e apoio ao início de
atividades económicas. Em 2013 foi lançado um Portal de Emprego em colaboração com a Universia, para
promoção da procura e oferta de emprego. Existe também o portal Alumni que permite a procura e oferta
de emprego. A Associação Académica através do Gabinete de Saídas Profissionais, presta informação
sobre a possibilidade de emprego.
5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities.
At the University, there are several support mechanisms on looking for and encouraging job creation. CRIA
– Division of Entrepreneurship and Technology Transfer, integrated into the support unit to scientific
research, develops actions to promote entrepreneurship and support the beginning of economic activities.
In 2013 was launched a Job Portal in collaboration with Universia, for promotion of employment supply and
demand. There is also the Alumni portal which allows the supply and demand of jobs. The Academic
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Association through the Bureau of Professional Outlets, provides information about the employment
possibility.
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem.
Não aplicável no caso dos doutoramentos sem aulas presenciais
5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process.
Not applicable in the case of doctorates without actual classes
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.
A promoção e coordenação da mobilidade académica é feita através Gabinete de Relações Internacionais e
Mobilidade (GRIM), desenvolvendo protocolos e acordos com universidades estrangeiras, participando
ativamente em programas cooperação no ensino superior e articulando os processos internamente. A
implementação prévia de acordos bilaterais de estudo garante o reconhecimento mútuo de créditos
realizados em mobilidade. São realizadas sessões de divulgação e esclarecimento sobre oportunidades de
mobilidade, com a participação ativa de estudantes com experiência de mobilidade. O apoio aos
estudantes (outgoing e incoming) é prestado antes da partida (informação vistos e geral), à chegada
(alojamento, visto residência) e de integração (cursos de língua, sessões de orientação, eventos culturais).
A UAlg é também um centro da rede EURAXESS para assistência a investigadores em mobilidade. A
Faculdade tem um gabinete próprio de apoio à mobilidade, dado o seu elevado grau de
internacionalização.
5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits.
The promotion and coordination of academic mobility is carried out through GRIM, by developing
protocols and agreements with universities abroad, being an active participant in programs of cooperation
in higher education and articulating internally all processes. Bilateral and learning agreements are
implemented before the mobility to guaranty mutual credit recognition. Periodic dissemination sessions of
existing mobility opportunities are carried out, with the active participation of students with mobility
experience. The support to students (outg and incoming) is provided before departure (visa and general
inform), at arrival (accommodation, residence permit) and for integration (lang courses, orientation
sessions, cultural events). UAlg is also a network centre EURAXESS for mobility support to researchers.
Given the high involvement with mobility, there is an office dedicated to this subject at the College. Given
its high internationalization level, FCT has a dedicated Mobility Off

6. Processos
6.1. Objetivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objetivos e medição do seu grau de cumprimento.
O programa de doutoramento em CMTA tem como objectivo geral formar investigadores qualificados nos
domínios científicos e especialidades do programa ou como promotor de iniciativas privadas nessas áreas
científicas.
Os estudantes adquirem competências de investigação no ramo e na especialidade que seleccionaram e
deverão desenvolver a capacidade de criar e adaptar novos conceitos, metodologias de investigação, de
comunicar com os seus pares e com a sociedade em geral sobre a investigação que desenvolvam.
Deverão ainda ter desenvolvido trabalho de investigação original que tenha contribuído para o progresso
do conhecimento e que mereça divulgação internacional em publicações indexadas.
O grau de cumprimento dos objectivos é realizado durante a apresentação dos seminários, pela avaliação
da diversidade e da qualidade das publicações (e.g. coeficientes de impacto) e da qualidade da tese de
doutoramento, esta apreciada em provas públicas.
As publicações, quer em número quer em qualidade (avaliada por exemplo através do coeficiente de
impacto e da posição relativa/percentil dentro da área científica) constituem um indicador objectivo de
produção e da qualidade da formação resultante do curso de doutoramento. No período compreendido
entre 2010 e 2015 (últimos cinco anos) as teses de doutoramento desenvolvidas nas diferentes áreas
científicas do curso originaram um total de 278 publicações em revistas internacionais que respeitam os
indicadores de qualidade acima referidos. Na maioria das publicações acima referidas, os alunos de
doutoramento figuram como primeir autor, entre a lista de co-autores dessas publicações.
Em face da impossibilidade de referir a lista completa de publicações, são de referir, a título
exemplificativo, as revistas seguintes, todas integradas no primeiro quartil da respectiva área científica:
Marine Biology, Molecular Ecology, , Marine Ecology Progress Series, Biological Invasions, PLoS ONE,
Environmental Pollution, Aquatic Toxicology, Energy, Marine Geology e Quaternary International.
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6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment.
The general objective of this PhD program is to train qualified researchers for superior technical functions
in government laboratories or private companies, as specialized consultants in the fields of science and
specialty of the program or as promoters of private investment in these scientific areas
The students acquire research competencies to conceive, project and perform independent research.
Students are also expected to develop the capability to create and adapt new research concepts,
methodologies and techniques and develop communication skills on the research they perform. During the
study cycle students must perform original research work that contributes to the advancement of the
knowledge and deserve to be published in international peer reviewed publications.
The accomplishment of PhD objectives is assessed through the regular seminars, the diversity and quality
of the publications (e.g., the journal impact factors) and by the PhD thesis, which is evaluated in a public
exam.
Publications, wether in number or quality (as indicated by the impact factor and the respective quartile
within the specific scientific área) are an objective indicator of production and quality of the scientific
quality of the PhD program. Between 2010 and 2015 (last five years) the PhD dissertations carried out in the
several scientific áreas of the program originated a total of 278 publications in international journals that
go along with the above mentioned quality indicators.
All the publications have PhD students among the list of authors and, in the majority of the situations, they
appear as first author. As a result of the impossibility of presenting a full list of publications some
exemples of the journals involved are (all the below are ranked in the first quartile of the respective
scientifc área): Marine Biology, Molecular Ecology, , Marine Ecology Progress Series, Biological Invasions,
PLoS ONE, Environmental Pollution, Aquatic Toxicology, Energy, Marine Geology e Quaternary
International.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de
trabalho.
Não existe periodicidade estabelecida para a revisão curricular. No entanto, e como resultado da aplicação
dos princípios decorrentes da Declaração de Bolonha, o Doutoramento em Ciências do Mar, Terra e
Ambiente resultou da adequação dos Doutoramentos nos Ramos de Biologia, Ecologia, Ciências do Mar,
Aquacultura, Ciências e Tecnologias das Pescas, Geociências, Ciências e Tecnologias do Ambiente, nos
termos do Despacho nº 10 670 / 2003, de 29 de Maio, D.R. (2ª série). Este processo de adequação foi
aproveitado para proceder à revisão e actualização dos objectivos do programa de doutoramento, bem
como das áreas científicas e das especialidades em que é conferido o grau de doutor.
6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies
updating.
There is not an established timing for the revision of the curriculum of the study programme. Nevertheless,
and as a result of the implementation of the Bolonha Declaration, the contents of the DCMTA has been
revised following the guide lines of the respective legislation (Despacho nº 10 670 / 2003, de 29 de Maio,
D.R. (2ª série). This revision allowed to order to update course contents and methods in those areas that
were considered as in need of such an update.

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Ficha das unidades curriculares
Mapa X - Opções/ Optional courses
6.2.1.1. Unidade curricular:
Opções/ Optional courses
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Pedro Andrade (coordenador da Comissão de Curso)
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Esta unidade pretende desenvolver competências e diversificar as atividades formativas dos alunos,
designadamente:
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Frequentar Unidades Curriculares relacionadas com o ramo e a especialidade em que decorre o projeto de
doutoramento, para adquirir conhecimentos que contribuam para a formação especializada.
Desenvolver a capacidade de divulgação dos resultados da investigação em congressos nacionais e
internacionais, sob a forma de comunicação oral ou de comunicação escrita. Pretende-se contribuir para o
desenvolvimento das capacidades de estabelecimento de contactos e de redes, que promovam a inserção
dos alunos na comunidade científica nacional e/ou internacional
Promover a capacidade para realizar workshops/cursos de formação, visando disseminar junto técnicas e
aprendizagens que desenvolveu, durante o plano de formação
Estimular a realização de estágios, cruzeiros ou campanhas de investigação para aquisição de
competências necessárias para a prossecução do projeto de doutoramento
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The objective of this component of the course is to develop skills and to diversify the formative activities of
the students, under the frame of the following objectives:
. To follow courses on different topics that are related to the field and speciality in which the PhD project is
running, to acquire competences that might enhance specialized learning and skills;
To develop the capacity for dissemination of the research results in national or international conferences
as oral and/or oral communications. This will contribute to develop networking skills and the insertion of
the students in the national and international scientific community.
To stimulate the organization and participation in workshops to disseminate the technical skills and
innovative learning developed during the PhD research project.
To promote activities as field work, oceanographic campaigns, specific courses that will contribute to add
new skills that will used in the PhD research project.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos são os que decorrem da actividade desenvolvida e que visa, em casa caso,
responder aos objectivos descritos no ponto anterior. Considerando a diversidade de actividades
previstas, e que é incrementada pela diversidade das áreas definidas nos ramos e especialidades do 3ª
ciclo de estudos em Ciências da Terra, do Mar e do Ambiente, não é possível discriminar a totalidade dos
conteúdos programáticos previstos, uma vez que estes são específicos de cada actividade. Por exemplo, a
frequência de uma Unidade Curricular terá como objectivo de aprendizagem os que estiverem definidos
para essa UC. O mesmo princípio se aplica para todas as outras actividades para as quais se prevê a
possibilidade de creditação. Em face desta organização, os conteúdos programáticos serão todos os que
se identifiquem como necessários para o desenvolvimento do projecto de doutoramento e o
enriquecimento das capacidades científicas e técnicas do(s) aluno(s)
6.2.1.5. Syllabus:
The course contents are specific of each activity directly related to the activity to be developed by the
student(s) and that in each individual situation is targeted to the objectives addressed in the previous
section of this document. Considering the high diversity of activities that might be selected, and which is
further increased by the large boundaries of the scientific areas and specialities of the PhD in Earth, Marine
and Environmental sciences, it is not possible to discriminate all the foreseen contents. For example, for a
specific course, the objectives will be those specified for that course. The same applies to the all activities
that might be credited. Thus, the contents will be all that will be identified as required to develop the PhD
project and that will add relevant skills to the student)s)
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos desta UC estão dependentes do tipo de actividade realizada e que for objecto
de creditação. Em face deste pressuposto, e atendendo à diversidade que podem ser desenvolvidas, com
vista à atribuição de creditação, podem abranger qualquer tema integrado nos domínios científicos das
ciências da terra do mar e do ambiente e, mais especificamento, do ramo e da especialidade em que
decorre o projecto de doutoramento. No entanto, as competências a desenvolver pelos estudantes serão
as que resultam dos conteúdos programáticos de cada actividade. Por isso, existe uma coerência e total
correspondência entre a actividade desenvolvida e o respectivo conteúdo programático. Este facto é
reforçado pelo facto de o aluno poder escolher ou propor a actividade que melhor se enquadra no seu
percurso formativo. Nesta perspectiva, está reforçada, mais uma vez, a coerência em apreço
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
As previously mentioned, the contents of this course will depend on the activity that has been developed
and that is submitted for credits. Considering the high diversity of activities that might be developed, these
can include any topic or subject that is included in the scientific areas of the PhD course (Earth, Marine
and Environmental sciences) and, more specifically, in the scientific areas and specialities in which the
PhD project is being developed. However, the skills to be acquired by the student are those deriving from
the specific contents of each activitiy. Thus, there is a compleat agreement between the activity to be
developed and their objectives. Considering that the student can suggest the activity that better fits the

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a544dd75-e26a-e1b0-d80a... 18-12-2015

ACEF/1516/08847 — Guião para a auto-avaliação

Página 52 de 70

specific requirements of the PhD project, the coherence between the contents and the programmatic
objectives is further reinforced.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Não existe uma metodologia de ensino fixa nesta UC, o que resulta da diversidade de actividades que
podem contribuir para a creditação. Independentemente da actividade realizada e objecto de creditação,
esta deverá ser sempre desenvolvida sob a supervisão de um professor ou investigador doutorado, de
uma instituição de ensino superior ou de investigação, nacional ou estrangeira, como definido no
regulamento de segundos e de terceiros ciclos de estudos da Universidade do Algarve (DR, 2.ª série, nº
188, de 25/11/2015).
A creditação de cada actividade desenvolvida será efectuada após apresentação do comprovativo oficial
da sua realização e mediante parecer positivo da Comissão de Coordenação do DCTMA. A creditação será
efectuada de acordo com a tabela apresentada no regulamento de creditações e outras orientações. As
actividades desenvolvidas e submetidas a pedido de creditação que não estejam previstas na tabela acima
referida serão analisadas, caso a caso, pela Comissão Coordenadora
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
There is no set of pre-determined methodologies and, once again, this is the result of the wide range of
these activities. Irrespective of the activity to be developed, this will be always carried out under the
supervision of a Professor or a PhD researcher from a national or foreign university or research institution,
as expressed in the guidelines of the second and third degree courses of the University of the Algarve (DR,
2.ª série, nº 188, de 25/11/2015). The credits will be allocated once an official certificate is presented and a
positive recommendation by the coordinating commission of the PhD course is issued. The credits to be
allocated are those described in the table that is included in the guidelines of the PhD course. All activities
that might not be included in this table will be individually evaluated by the coordinating commission.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular.
NA
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
NA
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
NA

Mapa X - Tese/Thesis
6.2.1.1. Unidade curricular:
Tese/Thesis
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Pedro Andrade (coordenador da Comissão de Curso) - OT: 85
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Cada aluno tem um ou dois orientadores assumindo um deles o papel de orientador principal.
O orientador é um doutor ou especialista de mérito científico e académico reconhecido, da UAlg ou de
outra instituição ou unidade de investigação, nacional ou estrangeira, nomeado pelo Conselho Científico
(CC), mediante proposta do aluno e parecer favorável da Direção do curso. No caso de o orientador
proposto não pertencer à UAlg, o CC designará um outro orientador que tenha vinculo contratual com a
UAlg, devendo ser professor doutorado ou investigador doutorado.
Os docentes disponíveis para as orientações são especializados numa ou várias áreas abrangidas pelo
curso de doutoramento, designadamente, ciências do mar, ciências da terra ou ciências do ambiente.
De acordo com regulamento da UAlg, o número de orientadores não deve ser superior a dois. No caso de
haver uma colaboração acordada com uma instituição estrangeira poderá ser associado um terceiro
orientador pertencente a esta última
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Pretende-se que os alunos desenvolvam as seguintes competências num dos domínio científicos das
ciências da terra do mar e do ambiente:
- Capacidade de pesquisa de informação científica e compreensão sistemática e abrangente dos temas da
tese
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- Capacidade de identificação e caracterização de questões científicas centrais associadas aos temas da
tese
- Capacidade para conceber, projetar e realizar uma investigação inovadora e relevante para o avanço do
conhecimento científico e técnico relacionado com os temas da tese
- Capacidade de analisar, discutir e apresentar por escrito os resultados obtidos
- Capacidade de divulgar a investigação por meio de publicações e de apresentações científicas bem como
de disseminação para os agentes envolvidos e publico em geral.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim is that students develop the following competences in one of the scientific domains of Earth, Sea
and Environmental sciences
- Capacity to investigate and comprehend in a wide, systematic perspective, the available scientific
information sources
- Capacity to Identify and characterize core scientific questions associated to the subject of thesis
- Capacity to conceive, design and implement innovative research, that is relevant and advances the
scientific and technical knowledge of the subject of thesis.
- Capacity to analyse, discuss and present in writing the results obtained
- Capacity to disseminate the research through scientific publications and presentations as well as to
stakeholders and public in general.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A tese desenvolve-se em qualquer tema dos domínio científicos das ciências da terra do mar e do
ambiente, seguindo a seguinte estrutura de desenvolvimento dos conteúdos programáticos:
- Pesquisa e compreensão de informação científica e técnica
- Identificação, caracterização e justificação da importância das questões alvo da investigação.
- Identificação de estratégias inovadoras para abordar as questões alvo.
- Identificação dos objectivos específicos que melhor respondam às questões alvo.
- Delineamento de estratégias de amostragem e experimentais e/ou desenvolvimento /aplicação de
modelos que permitam responder aos objectivos específicos da investigação.
- Análise crítica dos resultados obtidos, incluindo análises numéricas e estatísticas.
- Interpretação dos resultados, comparação com o conhecimento existente e conclusões sobre as
questões alvo da investigação.
- Abrangência das conclusões obtidas e formulação de novas hipóteses.
6.2.1.5. Syllabus:
The thesis focus on any of the scientific domains of Earth, Sea and Environmental sciences and it is
structured following the below programmatic contents:
- Research and comprehension of available scientific and technical information
- Identification, characterization and justification of the importance of targeted research questions
- Identification of innovative strategies to address the research questions
- Identification of the specific objectives that better address the research questions
- Design of sampling and experimental strategies and/or development/application of models that allow
addressing the specific objectives of research
- Critical analysis of the results obtained, including numerical and statistical analysis.
- Interpretation of results, comparison with the current state of knowledge and conclusions about the
targeted research questions
- Breath of conclusions and formulation of new hypothesis.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos desta UC não são fixos podendo abranger qualquer tema dos domínio
científicos das ciências da terra do mar e do ambiente. No entanto, as competências a desenvolver pelos
estudantes ajustam-se à a estrutura do desenvolvimento dos conteúdos programáticos.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The programmatic contents of this UC are not fixed and include any theme of the scientific domains of
Earth, Sea and Environmental sciences. However, the competences to be acquired by students must adjust
to the structure presented above
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Não existe uma metodologia de ensino fixa nesta UC. O estudante deverá seguir a estrutura de
desenvolvimento dos conteúdos programáticos acima descrita orientado por um ou mais professores e/ou
investigadores doutorados de uma instituição de ensino superior ou de investigação científica, nacional
ou estrangeira, como definido no regulamento de segundos e de terceiros ciclos de estudos da
Universidade do Algarve, publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º 188 — 25 de setembro de 2015.
O(s) orientador(es) deverá(ão) supervisionar efetiva e ativamente o candidato na sua investigação e na

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a544dd75-e26a-e1b0-d80a... 18-12-2015

ACEF/1516/08847 — Guião para a auto-avaliação

Página 54 de 70

elaboração da tese, sem prejuízo da liberdade académica do doutorando e do direito deste à defesa das
suas opiniões científicas. A tese é avaliada por um júri de doutoramento consoante o estabelecido no
regulamento.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
There is no fixed teaching methodology in this UC. The student should follow the structure of the
programmatic contents presented above, being supervised by one or more professors or researchers with
a PhD of a university or research institution, national or international, as defined in Diário da República, 2.ª
série — N.º 188 — 25 September, 2015. The supervisor(s) should effectively and actively supervise the
student´s research and the thesis preparation, without impairing the independence and scientific
judgement of the student. The thesis is evaluated by a PhD jury according to what is established by the
law.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular.
NA
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
NA
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
NA

Mapa X - Plano de tese/Thesis plan
6.2.1.1. Unidade curricular:
Plano de tese/Thesis plan
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
A responsabilidade é do diretor de curso (José Pedro Andrade)
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Todos os membros da coordenação de curso estão envolvidos na lecionação da disciplina, através da
avaliação do plano de tese. Cada doutorando é orientado por um ou dois doutores da Universidade do
Algarve ou de outra Instituição, nacional ou estrangeira, ou de uma unidade de investigação, nomeados
pelo Conselho Científico, mediante proposta da Direção de Curso/All members from the coordination
board are involved at this unit, namely trough the evaluation of the plan. Each candidate is also supervised
by one or two PhD holders from the University of Algarve or from other National or International Institution,
or belonging to a Research Unit, nominated by the Scientific Council upon a proposal of the Course
Coordination.
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Nesta UC os estudantes preparam um plano de tese onde têm que demonstrar e discutir o estado-da-arte
de acordo com os padrões internacionais de qualidade e rigor científico e defender o planeamento
decidido para o trabalho.
Os objetivos específicos desta UC são: (1) a elaboração da revisão bibliográfica do estado atual do
conhecimento relativo ao tema da tese; (2) o planeamento das atividades associadas à implementação da
tese; (3) a definição de metodologias a usar, incluindo técnicas experimentais e outras ferramentas a
utilizar na tese; e (4) a apresentação escrita do plano.
O plano de tese dá aos estudantes a oportunidade de desenvolver aptidões na a) identificação de questões
científicas importantes tendo em consideração o estado-da-arte; b) concepção de experiências; c)
organização, preparação e implementação com sucesso do trabalho experimental.
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this course unit students prepare a thesis plan where they have to demonstrate and discuss the state of
the art in accordance with international quality standards and scientific rigor and defend the planning
proposed for the thesis
The specific objectives of this course unit are: (1) preparation of a literature review of the current state of
knowledge concerning the topic of the thesis; (2) planning of activities associated with the implementation
of the thesis; (3) definition of the methods to be used, including experimental techniques and other tools to
be used for the thesis; and (4) written presentation of the plan. The thesis plan gives students the
opportunity to develop skills in a) identifying important scientific issues taking into account the state of the
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art; b) design of experiments; c) organization, preparation and successful implementation of experimental
work.
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O conteúdo varia de acordo com o tema e objetivos do trabalho, que pode envolver investigação
experimental e/ou modelação em qualquer área de conhecimento do doutoramento em Ciências do Mar, da
Terra e do Ambiente. Contudo, devem ser abordados os seguintes aspetos gerais:
a) Realização de uma pesquisa bibliográfica extensa e autónoma que permita selecionar e enquadrar o
tema de investigação na área do Doutoramento;
b) Escolha do local (instituições, centros de investigação) onde se irá realizar a tese de Doutoramento;
c) Formulação precisa daquestão de estudo (especificar os objetivos da investigação);
d) Planeamento do estudo (escolha do tipo de dados a serem coligidos, delineamento experimental,
tarefas experimentais, metodologias, instrumentos, planeamento do tipo de análises que serão feitas com
os resultados, cronograma);
e) Redação de um relatório de plano de tese onde se apresentam os pontos a)-d)
g) Avaliação - feita pelos membros da coordenadora do doutoramento.
6.2.1.5. Syllabus:
There is no specific syllabus within this course because it varies according to the theme and objectives of
the research work, which may involve experimental and/or modeling work in the field of the PhD program.
The following generic contents must be considered:
a) Conducting an extensive autonomous literature review and framing the subject of research in the area of
the PhD;
b) Choice of the institutions and research centers for the thesis development;
c) Precise formulation of the research problem (define the research question, specify research objectives);
d) Planning of experimental/modeling work (definition of data to be collected, experimental design,
experimental tasks, methodologies, tools, planning what type of analyses will be performed, work
schedule);
e) Writing the thesis plan report (include items a-d);
g) Evaluation by the PhD Coordination board.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Nesta UC pretende-se que o estudante prepare um plano de investigação no âmbito do doutoramento que
lhe permita posteriormente produzir, de forma autónoma, uma investigação original e de qualidade.
Os conteúdos programáticos desta UC estão organizados em torno das diferentes fases do
desenvolvimento do plano. A execução supervisionada de cada uma das fases do plano permite ao
estudante elaborar um plano de investigação que inclua a justificação e pertinência do estudo a realizar
baseado numa revisão da literatura científica, as principais questões a serem desenvolvidas, os objetivos
e hipóteses de investigação, as metodologias a implementar e o cronograma de atividades.
Após aprovação do plano de tese, o estudante procederá à implementação da investigação delineada (UC
Tese).
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
In this course unit the student is intended to produce an autonomous and original research plan in the PhD
area. The syllabus of this course is organized around the different phases of the plan development. Each
phase of the plan will be supervised allowing the students to develop a report that includes the justification
and relevance of the study to be conducted based on a actual review of scientific literature, the main
issues to be developed, objectives and research hypotheses, the methodologies to be implemented and
the schedule of the main tasks to be performed. After approval of the thesis plan, the student will start to
implement the research outlined (course unit Thesis/Dissertation).
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os objetivos, competências a desenvolver, avaliação e estrutura do relatório escrito são apresentados aos
alunos pela coordenação de curso. O trabalho será desenvolvido pelo estudante em estreita colaboração
com o(s) orientador (es) para discussão das linhas orientadoras do plano a realizar e da sua correta
evolução ao longo do tempo. A direção do curso terá intervenção sempre que solicitado pelo aluno ou
orientadore(s). O aluno tem de submeter à direção o relatório para apreciação.
A avaliação da UC é efectuada através da análise do relatório escrito. A classificação final é atribuída pelos
coordenadores da UC.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The main goals, skills, evaluation, and structure of the written report are presented by the coordination
board to the students. The work will be developed by the student in close collaboration with the supervisor
(s) including the discussion of the guidelines to carry out the plan and its correct development along time.
The PhD coordination will have a direct intervention whenever asked by the student or supervisor(s). The
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student must submit the report for evaluation.
The evaluation of this course unit consists on the analysis of the written report. The final grade is assigned
by the unit coordinators.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular.
O trabalho desenvolvido nesta UC corresponde a um processo de aprendizagem ativa centrada no
estudante sob a supervisão do(s) orientador(es) e a abordagem metodológica é adaptada para responder
às necessidades individuais de cada estudante e do tema em questão.
Os estudantes são encorajados a trabalhar de forma independente para que desenvolvam a capacidade de
recolher e rever criticamente a literatura, delinear experiências, aprender e aplicar metodologias e escrever
um plano de tese. O grau de interação com o orientador deverá ser elevado. Em sessões tutoriais com o
orientador deverão ser abordados aspetos como: a) identificação do problema científico; b) potenciais
abordagens experimentais; c) planificação de experiências; d) determinação das metodologias a utilizar e
avaliação crítica das vantagens e limitações. Estes exercícios de análise permitem ao estudante: a)
identificar hipóteses e potenciais abordagens científicas para a sua investigação; b) escolher as
metodologias mais adequadas para o desenvolvimento do trabalho; c) delinear experiências.
A redação do plano de tese é igualmente acompanhada pelo(s) supervisor(es) no sentido de promover no
estudante a capacidade de: a) definição clara do problema científico a ser abordado; b) escolha criteriosa
da bibliografia utilizada para apresentar o estado da arte; c) apresentação clara e com rigor científico das
metodologias; e) escrever o relatório do plano utilizando uma linguagem clara, precisa, objetiva e com
rigor científico.
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The work in this unit should be based on active student-centered learning, directed by the supervisors. The
methodological approach should be tailored to meet the individual needs of each student and of the
scientific subject.
Students are encouraged to work independently to develop the ability to collect and critically review the
literature, planning experiments, learn and applying methodologies and writing a thesis plan. The degree of
interaction with the supervisor depends on the autonomy and competence that the student presents. In
tutorial sessions with the supervisor, the following aspects will be addressed: a) identification of the key
scientific problem; b) potential experimental approaches; c) planning of experiments; d) selecting the
methodologies used and critical evaluation of the advantages and limitations. These exercises allow
students to: a) identify potential scientific hypotheses and approaches to their research; b) selecting the
most appropriate methodologies for the development of the work; c) outlining experiments. The drafting of
the thesis plan is also followed by the supervisor(s) in order to promote the student's ability to: a) clearly
define the scientific problem being addressed; b) carefully select the literature used to display the state of
the art; c) present the methodologies with clarity and scientific accuracy; e) writing the report of the plan
using clear accurate, objective, and scientifically sound language.
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Depende do trabalho a desenvolver, mas há bibliografia geral de como escrever uma publicação científica
que se aconselha/ Depends on the work to be carried out, but for general information, the students are
advised to read:
Johnson, S. and Scott , J. 2009. Study & Communication Skills for the Biosciences. Oxford Univ Press
http://writing.wisc.edu/Handbook/ReviewofLiterature.html, Learn how to write a review of literature, The
writing Center, Univ. Wisconsin Madison
http://www.dentistry.leeds.ac.uk/elective/WRITE%20UP.htm, Writing a scientific paper, Univ of Leeds,
Leeds Dental Institute
Bibliografia complementar em cada tópico deverá ser indicada pelos orientadores/ Complementary
bibliography for each topic must be indicated by the supervisors.

Mapa X - Seminário/Seminar
6.2.1.1. Unidade curricular:
Seminário/Seminar
6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
CC: José Andrade, Maria João Bebianno, Óscar Ferreira, Rui Orlando Santos e Maria Helena Galvao
6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
NA
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
Nos 3 primeiros anos do curso de doutoramento, os estudantes deverão apresentar oralmente o progresso
dos trabalhos de doutoramento à comunidade científica, sob a forma de seminários que serão organizados
e avaliados pela Comissão Coordenadora em datas a definir 2 X ao ano.
À preparação e apresentação destes 3 seminários são atribuídos 6 ECTS;
6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
During the first 3 years of their doctoral research, students must participate in 3 seminar sessions to the
UAlg scientific community, whereby the progress of their research work is presented and discussed by the
audience. These seminar session are organized and evaluated by the Doctoral Course Committee
6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- 1º seminário - Delineamento de estratégias de amostragem e experimentais que permitam responder aos
objectivos específicos da investigação;
- 2º seminário – Apresentação de resultados obtidos incluindo incluindo interpretação dos mesmos;
- 3º seminário - Síntese de resultados obtidos incluindo análise critica baseada na comparação com o
conhecimento existente e conclusões sobre as questões alvo da investigação.
6.2.1.5. Syllabus:
- 1st seminar – Planning of sampling and/or experimental strategies which are designed to achieve both
main and specific research objectives; presentation of preliminary results when available
- 2nd seminar – Progress report on results obtained during 2nd research year including interpretation,
problems encountered and eventual changes in experimental approach and/or analytical procedures.
- 3rd seminar – Synthesis of research work and main achievements during (or by the end) of 3rd research
year including critical analyses based on comparison with existing published reports, as well as a
reflection on how conclusions address or answer research objectives/questions.
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular.
Os conteúdos programáticos desta UC podem abranger qualquer tema dos domínios científicos das
ciências da terra do mar e do ambiente.
6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The doctoral Seminars pertain to the scientific area of the thesis plan, within the scope of earth, marine and
environmental scientific domains.
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os 3 seminários serão avaliados pela Comissão.
6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
All 3 seminars will be evaluated by the Doctoral Course Committee.
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular.
NA
6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
NA
6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
NA

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
A forma flexível em como são identificadas as Unidades Curriculares optativas, os seminários, os cursos
avançados, os estágios em outras instituições para aprendizagem de novas metodologias e técnicas que
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se revelem importantes para a prossecução do projecto de doutoramento, etc., adaptadas ao percurso
académico anterior do candidato e da sua necessidade de formação e tendo em vista o tópico do seu
trabalho de investigação e de tese, encontra-se em plena consonância com o objetivo central da
aprendizagem do curso: a aquisição de competências que permitam ao recém-doutorado realizar de forma
independente e autónoma investigação científica atualizada e de qualidade.
6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units.
The flexible way the courses, seminars, advanced courses, additional training for acquiring new
methodologies and skills relevant for carrying out the PhD research project, etc. are identified, taking into
consideration the previous academic background of the candidates, the thematic of the research and the
thesis and the needs in additional education, are in total agreement with the main goal of the study cycle:
acquisition of the competencies that will allow the new Ph.D. to perform high quality and up to date
independent research.
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS.
Estão previstos 4 ECTs para a UC Plano de Tese e as correspondentes 112 h consideram-se suficientes
para preparar o primeiro esboço da “revisão de conhecimentos” da tese e um plano detalhado da
investigação a desenvolver. Na unidade curricular Seminários (6 ECTS; 2 ECTS por ano) os alunos deverão
apresentar um seminário por ano em sessões especificamente planeadas para o efeito. As unidades
curriculares optativas serão objeto de análise entre o supervisor e a comissão coordenadora que verificará
a adequação dos ECTS ao tempo de trabalho, procedendo-se aos ajustes necessários. Considera-se que a
elaboração de uma tese de doutoramento na área das ciências do curso exige um trabalho em
exclusividade não inferior a três anos À UC Tese correspondem 210 ECTS, os quais, tendo em linha de
conta todas as outras atividades a desenvolver, se afiguram adequados. Calculando um ano com 44
semanas de trabalho a média de ocupação semanal é de 44,5 horas durante todo o período do ciclo de
estudos.
6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS.
A total of 4 ECTS is planned for the preparation of the “Thesis Plan”. The corresponding 112 h are
considered as enough for the preparation of the first draft of the future “State of the Art” of the Thesis and
a detailed work plan. A total of 6 ECTS (corresponding to 84 hours) is allocated to the preparation and
presentation of 3 seminars, one in each year. The supervisor(s) and the course directive board will identify
the optional courses and will verify the adequacy of the ECTS to the time spent. Adjustments will be made,
if necessary. It is generally accepted that a doctoral dissertation in marine, earth or environmental sciences
requires no less than 3 years and a total of 210 ECTS. Considering all other activities, this work-load does
not seem overestimated. Calculating each year as having 44 working weeks the average week working load
is of 44.5 hours throughout the study cycle.
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular.
A direcção de curso verifica através do plano de formação individual (PFI) de cada estudante e dos
seminários anuais, além de reuniões sempre que necessário, que os objectivos da aprendizagem são
realizados. O curso de doutoramento não possui unidades curriculares lectivas obrigatórias específicas
deste ciclo de estudos. Contudo, estipula-se uma componente de formação avançada definida
individualmente e que permite ao estudante aprofundar os seus conhecimentos nas técnicas, temáticas e
abordagens experimentais relacionadas com os objectivos do seu plano de doutoramento e complementar
lacunas formativas.
No caso de a componente de formação avançada contemplar a frequência de UC de um outro ciclo de
formação avançada a avaliação será a adoptada para essa(s) UC.
Em outras actividades formativas, a avaliação competirá à direcção do curso, ouvido o(s) orientador(es).
A Tese é avaliada de acordo com a legislação vigente e que determina a sua apreciação pelos pares.
6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning
outcomes.
The course committee verifies through the PFI of each student and the annual seminars, in addition to any
other meetings as needed, that the objectives of the doctoral program are met.
The doctoral programme does not have specific obligatory curricular units. However, it is established an
advanced study component defined individually which allows the student to improve its knowledge in
techniques, themes and experimental approaches related to the objectives of its doctoral plan and to fill
training gaps. The evaluation of UC will follow the criteria defined for each UC, while for any other training
the evaluation will be awarded by the direction board after hearing the supervisor(s).
The thesis is evaluated according to the legislation through an examination by peers.
6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas.
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O ciclo de estudos é vocacionado para a realização de investigação original e inclui actividades que
promovem a realização de uma tese experimental.
A frequência de UC é orientada para fornecer aos alunos uma forte componente prática que estimule o
espírito de pesquisa e incentive o trabalho de investigação. Os alunos são fortemente incentivados pelos
supervisores a assistir à discussão de teses de mestrado e de doutoramento nas áreas científicas directa
ou indirectamente relacionadas com o seu projecto de doutoramento, e a seminários e palestras
diversificados. Estes proporcionam o contacto com temas atuais e com a inovação científica.
Adicionalmente, os estudantes são estimulados para apresentarem os resultados da sua investigação para
serem apresentados em iniciativas de divulgação científica em congressos nacionais e internacionais. Os
estudantes são, quase sempre, integrados em projectos científicos em curso nos centros de investigação
em que se inserem.
6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities.
This course is devoted to develop original research by students and includes activities that promote the
realization of an experimental thesis. Students are strongly encouraged by supervisors to attend public
discussions of master's theses and PhD theses in scientific areas directly or indirectly related to their PhD
project, and to participate at seminars. These provides a direct contact with current scientific issues, and
the latest scientific developments. In addition, students are encouraged to present contributions to
scientific dissemination initiatives, such as national and international conferences. This participation
promotes a contact with the scientific community and stimulates the ability of students to establish contact
networks, which is essential for the development of their scientific activity. Students are almost always
integrated in scientific projects allowing a comprehensive scientific view, complementary to the specific
topic of their thesis.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa.
7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

N.º diplomados / No. of graduates

Antepenúltimo ano / Two
before the last year

Penúltimo ano / One
before the last year

Último ano /
Last year

13

11

9

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in
13
N years*

11

7

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

0

2

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

0

0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of
graduates in more than N+2 years

0

0

0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.
7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas
unidades curriculares.
O sucesso escolar tem sido total registando-se taxas de aprovação de 100%. Esta percentagem aplica-se
às diversas componentes curriculares do curso: plano de tese, seminários, unidades opcionais e tese. A
distribuição destes indicadores pelas áreas científicas do curso segue o referido no ponto 5.4.1 deste
guião e resulta da repartição dos estudantes pelos referidos ramos.
As diversas componentes do curso acima referidas são constituintes de um todo integrado e que exige a
aprovação em cada uma delas para que a progressão dos estudantes pelo plano de curso de modo a
terminarem o mesmo com a apresentação e defesa da tese de doutoramento. A elaboração adequada do
plano de tese é essencial para a definição e delimitação do projecto de investigação que suportará a tese
de doutoramento, a participação nos seminários é determinante para a obtenção da creditação
correspondente, o mesmo se passando com as unidades opcionais. A aprovação a tese em provas
públicas culmina o plano de formação.
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7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units.
The students success has been total with taxes of approval of 100%. This percentage applies to the diverse
curricular components of the course: plan of thesis, seminaries, optional units and thesis. The distribution
of these indicators through the scientific areas of the course follows the one referred to in point 5.4.1 of
this report and is a result of the distribution of the students for the related branches. The several
components of the course above mentioned are parts of an integrated plan of formation that requires the
approval in each and everyone so the progression of the students throughout the course plan is according
to planned.
The thesis plan must be articulated with the research project that will support the thesis, the participation
in the seminars is mandatory to evaluate work progress and to obtain the corresponding credits. The same
applies to the optional units. The successful presentation and discussion of the thesis will be the final step
for the PhD grade.
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de
ações de melhoria do mesmo.
Os estudantes têm de apresentar relatórios anuais do desenvolvimento da sua investigação e de obtenção
de ECTS, acompanhados com parecer justificado do supervisor, que são comparados com o plano
inicialmente delineado. Sendo detectados fortes distorções ao plano traçado ou outros problemas que
ponham em causa o sucesso do programa individual de doutoramento a direcção de curso procurará
identificar claramente os problemas existentes e trabalhara ́ com as partes interessadas de forma a
encontrar a melhor solução.
A avaliação é também efectuada através do 3 seminários (um em cada ano) que cada estudante deve
apresentar em sessão públicas especificamente organizada para o efeito. Nestes, é efectuada, em
articulação com o(s) orientador(es) uma avalição individual do percurso no plano de trabalho. Caso se
detectem desvios relativamente ao inicalmente estabelecido, são propostas medidas corretoras cuja
efectividade é avaliada nos seminários seguintes e no parecer anual do orientador.
7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions.
PhD students are supposed to prepare an annual report describing the development of the research and
the sum of required ECTS, together with a report of the supervisor(s), which are compared to the initial
plan defined by the last ones and the Coordination Committee. If strong distortions to the previous plan, or
any significant problems, are detected which could compromise the individual PhD program, the
Coordination Committee will find the better solution with all interested parties.
Evaluation on the progress of the work plan is also made during the 3 seminars (one in each year) that
each student must deliver in a dedicated and previously organized public session. During these seminars,
which also engage the supervisor(s), and individual evaluation on the progress of the work plan is carried
out. If deviations to the initial plan are detected, the necessary correction measures are suggested. The
result of these measures is assessed through the annual report presented by supervisor.

7.1.4. Empregabilidade.
7.1.4. Empregabilidade / Employability
%
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de
estudos / Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study programme's area.

92.3

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / 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

92.3

7.2. Resultados das atividades 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 respetiva classificação (quando aplicável).
CCMAR - Centro de Ciências do Mar (Centre of Marine Sciences) - Excelente
CIMA - Centro de Investigação Marinha e Ambiental – Muito Bom
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7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if
applicable).
CCMAR - Centro de Ciências do Mar (Centre of Marine Sciences) – Excellent
CIMA - Centro de Investigação Marinha e Ambiental (Centre for Marine and Environmental Research) – Very
Good
7.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas
internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos.
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/d6e3d75e-82f0-37e6-b1d0-563231039c00
7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/d6e3d75e-82f0-37e6-b1d0-563231039c00
7.2.4. Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico.
Não dispomos de dados que permitam avaliar o impacto direto das atividades científicas e tecnológicas no
desenvolvimento económico. No entanto, as atividades científicas e tecnológicas têm um impacto direto
no programa de formação do 3º ciclo, bem como no desenvolvimento económico da região, a nível
científico, tecnológico e ambiental. Este impacto está bem patente na diversidade de temas abordados
como sejam, entre outros, o turismo científico sub-aquático, as pescas, a aquacultura, a gestão costeira,
os riscos costeiros, a ecotoxicologia e a conservação marinha e ambiental. Para este contexto integrador,
contibui fortemente a infraestrutura científica e tecnológica dos laboratórios da Ualg e pela integração e
colaboração internacional dos docentes e investigadores envolvidos neste programa.
7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and
development.
We have no available data allowing the direct impact of the scientific and technological activities in the
economic development to be evaluated. However, the research and technological activities have a direct
impact on the CTMA PhD program as well as in the regional economic development. This is demonstrated
by the wide range of research topics included as PhD projects, such as, the underwater scientific tourism,
the fisheries and aquaculture, the coastal management and risk assessment, the ecotoxicology and the
marine and environmental conservation. This cooperation is highly supported by the scientific
infrastructure available in the labs of the Ualg and by the international nerworking and connections of all
the teaching staff and researchers engaged in this program.
7.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
As teses são na generalidade alicerçadas em projectos de investigação. O facto dos orientadores estarem
inseridos em centros de investigação dinâmicos leva a que a maioria das teses seja realizada dentro de
parceiras nacionais e/ou internacionais.
Os centros de investigação envolvidos no curso apresentam uma capacidade elevada de atrair
financiamentos. Nos últimos cinco anos, o CCMar participou em 82 projectos, a que correspondeu um
financiamento que ultrapassou os 12 MEuros. O CIMA, no mesmo periodo, participou em 63 projectos, a
que correspondeu um financiamento global de cerca de 6MEuros. Nas fontes de financiamento destacamse os fundos nacionais (FCT, QREN e PROMAR) mas também com contributos de financiamento
originários da Comissão Europeia.
Estes indicadores são bem reveladores da capacidade instalada nos centros e que tem sido essencial para
assegurar elevado nível de qualidade nas actividades de investigação inerentes à realização das teses de
doutoramento.
7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or
partnerships.
The PhD thesis projects are supported by research projects. This allows the students to have a mobility
period in another laboratory. It is an individual process, which depends also on the activity of the
supervisor. However, the fact the supervisors are normally inserted in dynamic research centres leads to
the majority of thesis are carried out within partnerships.
Both research centers engaged in the PhD course show a high capacity of attracting fundig for the
research developed therein. During the last 5 yeas, the CCMar has participated in a total of 82 research
projects and these corresponded to a total funding over 12 MEuros. In the same period, the CIMA
participated in a total of 63 research projects that corresponded to a global funding of around 6 MEuros.
These figures demonstrate the installed research capacity and these projects have been determinant to
support the research activities underlying the PhD projects.
7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
A atividade científica dos docentes é avaliada diretamente pela FCT e EU pela participação em projetos de
I&D e número e qualidade das publicações. Os resultados das avaliações dos seus projetos permitem ao
docente avaliar os aspetos em que é preciso introduzir melhorias. Indiretamente os docentes são também
avaliados através da avaliação periódica realizada às unidades de I&D. A rede de colaborações e parcerias
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promovidas pelos centros de I&D, permite o estabelecimento de contactos com estruturas organizacionais
mais eficientes, e facilita a troca de boas práticas e a introdução de melhorias.
As atividades científicas e tecnológicas são monitorizadas por via da avaliação dos centros de I&D, por
peritos (FCT ou outros) baseada nos meios humanos e materiais afetos, numero de publicações
internacionais e seu impacte, e ainda por estudos de eficiência e divulgação efetuados pela Unidade de
Apoio a Investigação Científica (UAIC), pelo Vice-Reitor para a Ciência e pelo Conselho Científico
7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement.
The scientific activity of the teachers is evaluated by the FCT and the EU through participation in R&D
projects and publications. The results allow improvements to be made. Indirectly, teachers are also
evaluated through regular assessment carried out in R & D units of which they are part and for which are
established minimum requirements for an effective member financed. The network of collaborations allows
contacts with more efficient organizational structures, and facilitates improvements.
Activities are monitored by periodic evaluations of the research, taking into account the research funding
and the number and the impact of publications in international journals. The activity is also monitored
through reports prepared by the UAIC, the Vice-Rector for R&D and the Scientific Council. The evaluation
results are analyzed by the research centers, which identify the weaknesses and usually takes measures
aimed at improving the quality of the research and technology output.

7.3. Outros Resultados
Perguntas 7.3.1 a 7.3.3
7.3.1. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos.
Os docentes participam noutros ciclos de formação avançada (Erasmus/Mundus, EMBRC road map), e em
projectos de investigação e serviços à comunidade com um orçamento anual de 6 milhões de euros.
Os seus docentes prestam Serviços à Comunidade realizando seminários, workshops, colóquios e ações
de formação. Acresce a realização de teses de mestrado, consultoria, palestras de divulgação da oferta
educativa em escolas secundárias da região. É disponibilizado serviço de consultoria técnico-científica a
várias entidades (ex. APA – Algarve, Águas do Algarve, POLIS Ria Formosa, Parque Natural da Ria
Formosa, GALP Energia)
Outras tarefas incluem; revisão e edição em ISI, comissões internacionais para avaliação de projectos (e.g.
FCT, H2020, bolsas de estudo FCT, Marie Curie, European Research Council) organização de eventos de
divulgação científica, lecionação de disciplinas de mestrado e doutoramento noutras universidades e
supervisão de doutorandos e pós-doutorandos noutras instituições.
7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main
scientific area(s) of the study programme.
The FCT teaching staff provides through the R&D centers services to the community as seminars,
workshops and training. In the area of the course, this involves thesis supervision, consultancy,
dissemination and promotion of educational provision in secondary schools in the Algarve region.
Technical and scientific advice is also provided to the various regional and national services whenever
requested (eg APA-Algarve, Águas do Algarve, Ria Formosa Polis Society , Ria Formosa Natural Park ,
GALP ).
Several DCMTA teachers are reviewers and editors of ISI journals, belong to international and national
technical committees of scientific dissemination and event organizations and have taught masters and
doctoral courses in other universities and have supervised PhD students and postdocs in other
institutions. Running multiple QREN and PROMAR projects, carried out in partnership with regional
companies, benefit directly from the results of scientific and technological investigation.
7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica,
e a ação cultural, desportiva e artística.
A contribuição real para o desenvolvimento não é de cálculo fácil. Cerca de 15 patentes na área das
ciências biológicas foram produzidas na Universidade do Algarve e quase 20 empresas spin-off. Há
participação importante em palestras públicas, em particular em escolas secundárias e em apoio ao
programa Ciência Viva.
São acolhidos na região encontros nacionais e internacionais:Encontro Nac. Estudantes de Biologia, The
International Workshop of Interdisciplinar approaches in Fish skeletal Biology; Fishgametes, International
Symposium on Reprodroductive Physiol of Fish. Estas iniciativas são essenciais para uma aumento da
visibilidade local, regional, nacional e internacional da Ualg e promover redes de colaboração para além do
impacto regional da criação de spin-offs por alunos e/ou docentes (Bivalvia e SPAROS).
Participação dos docentes em ações de divulgação da investigação (dia aberto da UAlg, noite do
investigador, entrevistas e reportagens na comunicação social local e nacional)
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7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities.
About 15 patents in the area of biological sciences were produced in the last 5 years at the University of
Algarve, as well as almost 12 spin-off companies. There is important participation in public talks, in
particular in secondary schools and supporting the Ciência Viva programme.
As a result of the affirmation of Algarve region on advanced training in strategic areas national and
international meetings have been hosted, such as the Nat. meeting of students of biology, the Inter.
workshop of Interdisciplinar approaches in Fish skeletal Biology, Fishgametes, Inter. Symp. Reprod.
Physiol of Fish, among others. The creation of spin-offs companies by former students and/or teachers
(Bivalvia and SPAROS) also demonstrates this capacity
Participation of teachers in actions for the dissemination of scientific research (open day at the UAlg, night
of the investigator, interviews and reports in the media) as well as outreach activities targeted to
stakeholders, decision makers and public
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a Instituição, o ciclo de estudos
e o ensino ministrado.
Embora seja veiculada informação para o exterior esforços significativos terão que ser feitos para
aumentar e melhorar drasticamente a divulgação do ciclo de estudos em todos os seus aspetos, dos
materiais impressos à informação disponível online.
7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the
education given to students.
Although there is information made available the advertising of the Ph.D. program needs to be completely
and considerably improved, in all its aspects, from printed materials to online available information.

7.3.4. Nível de internacionalização
7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level
%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the
study programme

26.8

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

0

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility
0
programs (out)
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in)

44.4

Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out)

0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
Historial na formação inicial e pós-graduada em Ciências do Mar, da Terra e do Ambiente na instituição
desde 1983.
Integração do curso nas áreas-âncora da Universidade do Algarve.
Reconhecimento do programa a nível nacional e internacional.
Qualidade e competência dos orientadores e ligação à sociedade direta e através de diversos centros de
investigação.
Forte ligação com os projectos de investigação e com centros de investigação (CCMAR, CIMA, CIIMAR,
IPMA. MARE, CENSE, Instituto D. Luís) que se traduz num apoio de elevado nível técnico e científico e
facilmente acessível. Este facto aumenta a capacidade e a motivação para a inserção dos alunos em
projetos e trabalhos de investigação.
A maioria das dissertações defendidas têm um elevado grau de internacionalização uma vez que muitas
delas têm quer orientadores ou coorientadores de instituições estrangeiras ou parte dos trabalhos de
dissertação são realizados em instituições estrangeiras.
Muitas das teses de doutoramento têm sido realizadas no âmbito de projetos de investigação com outras
Universidades nacionais ou estrangeiras ou em âmbito empresarial o que permite aos alunos ter uma
experiência internacional e uma visão mais abrangente da investigação realizadas noutros países e do
trabalho desenvolvido em empresas e uma eventual possibilidade de obter maior empregabilidade a nível
internacional.
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Diversidade das possibilidades de creditação em unidades opcionais centrada na aquisição de diferentes
tipos de competências científicas e técnicas.
Leccionação em língua estrangeira (inglês) da maioria das disciplinas que os estudantes frequentam.
Apoio pedagógico e aconselhamento de proximidade sobre o percursos académico dos estudantes.
Informação pedagógica disponibilizada online através de uma plataforma (tutoria electrónica).
Bom ambiente de trabalho e boa relação professor-aluno.
Multiplicidade cultural dos alunos que lhes permite tomar contacto com outras realidades sociais e
culturais.
Facilidade na obtenção de informação acerca do doutoramento e resposta rápida através de emails
dedicados.
Abertura e colaboração dos docentes e investigadores para a implementação e melhoria dos processos de
formação científica e técnica dos estudantes.
Forte capacidade de empreendedorismo que resultou na criação de empresas por parte de alguns alunos
do curso.
Os temas de tese têm visado diversos sectores importantes da economia, nomeadamente, o mar, os
industriais, os agrícolas, o ambiente e as pescas.
Abertura em permanência das candidaturas o que permite grande flexibilidade quer no concurso quer na
admissão dos candidatos. Este facto facilita o regime de acesso dos alunos ao curso.
Existência de boas acessibilidades, quer locais, quer nacionais ou ainda internacionais.
Conformidade com os princípios do processo de Bolonha
8.1.1. Strengths
Past experience in undergraduate and graduate studies in Earth, Marine and Environmental Science since
1983.
Course is integrated in the main higher education domains of Universidade do Algarve (UAlg),
Recognition of doctoral program both nationally and internationally.
High level of academic and scientific achievement by academic staff and PhD supervisors linked to society
through different research centers
Strong links to research projects and research centers (CCMAR, CIMA, CIIMAR, IPMA, MARE, CENSE,
Instituto D. Luis), offering high quality and accessible technical and scientific support,
Majority of dissertations have a high degree of internationalization, with foreign supervisors and cosupervisors and with part of research work carried out in international institutions.
Many PhD theses were done within the scope of research projects involving other national and foreign
universities, or in association with companies, thus broadening students experience and providing them
with a wider employment market.
Diverse choice of optional credit units based on acquisition of different types of technical and scientific
expertise.
Most coursework is taught in English.
Students enjoy close and continuous mentoring by coordination committee during their PhD studies.
All pertinent academic information is available online via an electronic platform, which also enables rapid
query-answer between staff and students.
Multicultural student body from diverse cultural and social backgrounds.
Strong enterprising capacity encouraged by academic and research staff has resulted in start-ups created
by students.
Thesis topics have included different important economic sectors, such as marine, industrial,
environmental agricultural and fisheries.
Application procedure is permanently open which faciliates the application and admission process.
Good accessibilty of the UAlg campus to regional, national and international transport routes.
PhD program follows the Bologna Declaration.
8.1.2. Pontos fracos
A divulgação do curso não é suficientemente ampla, clara e apelativa sobretudo para o exterior da
Universidade do Algarve o que tem um efeito direto na captação de estudantes. Ausência de uma política
coerente e agressiva de divulgação da oferta formativa a nível dos cursos de 3º Ciclo.
O número de teses finalizadas no prazo dos 4 anos é relativamente reduzido o que pode indicar uma
diminuição na captação de alunos, determinada pelo aumento da oferta formativa em cursos doutorais em
áreas afins, alternativas e/ou complementares.
A maioria das teses de doutoramento são suportadas economicamente por projetos de investigação dos
quais os orientadores são responsáveis ou participam. Este facto dificulta o estabelecimento de planos de
aceitação de candidatos uma vez que este depende da disponibilidade de financiamento, que pode ser
irregular.
Falta de integração do curso com outras universidades nacionais, nomeadamente através de parcerias que
permitam os alunos beneficiar de formação em áreas específicas em outras instituições nacionais.
Reduzida integração com o tecido económico e social.
Internacionalização sem caráter regular.
Falta de financiamento diretamente para o programa e de financiamento que assegure a participação de
membros do júri provenientes de instituições nacionais ou internacionais, que não suportam esse encargo
Escassez de financiamento para os estudantes (bolsas ou outros) o que, num quadro de dificuldades
financeiras determina uma diminuição no número de candidatos ao curso.
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Dimensão e complexidade dos processos burocráticos relativos a atividades administrativas que recaem
sobre os docentes, afastando-os da sua tarefa nuclear de investigação e ensino.
8.1.2. Weaknesses
PhD programs need to be publicized in a coherent and aggressive advertising campaign. Current
advertising outside UAlg is insufficient and has a negative impact in student recruitment.
The small number of completed thesis in the last 4 years may indicate a decrease in student recruitment
due to an increase in PhD programs offered elsewhere in similar, alternative and/or complementary areas.
Most PhD research work is funded by research projects from supervisors or co-supervisors. This makes it
difficult to establish admission planning, since project funding is often variable and unpredictable.
Lack of cooperation protocols or partnerships with other national universities to complement student
training in specific research areas.
Weak integration in the local and regional social-economic environment.
Lack of direct funding to cover participation of external members in jury committees coming from other
national or international institutions.
Reduced student funding (eg. scholarships) which is contributing to a decrease in student applications.
Lengthy and complex bureaucracy of administrative procedures which have to be carried out by academic
staff and constitute a time-consuming burden.
8.1.3. Oportunidades
Reforço das áreas de ensino da FCT, em particular e da Universidade do Algarve, no geral.
Possibilidade e articulação com projetos e unidades de I&D da Universidade do Algarve.
A elevada diversidade de áreas científicas, com um grande potencial de promoção de projetos
transdisciplinares e multidisciplinares.
A existência de um percurso formativo na Universidade do Algarve nas áreas científicas do curso, quer a
nível do primeiro ciclo quer de segundo ciclo, que permite assegurar continuidade na formação a nível de
doutoramento. Deste modo, potencia-se a possibilidade de continuidade dos ciclos de estudo a alunos da
Universidade do Algarve ou a alunos/profissionais formados por outras instituições
Desenvolvimento de parcerias a nível nacional e internacional que permitam aumentar a captação de
alunos.
A definição recente da Estratégia Nacional para o Mar (2013-2020) e que poderá reforçar a importância da
formação de investigadores doutorados nos domínios científicos do curso que estão relacionados com as
ciências do mar e as ciências do ambiente.
Procura de formação a nível do 3º ciclo por parte de novos públicos.
Inserção numa Universidade dinâmica e inovadora.
Necessidades de formação dos países de expressão oficial portuguesa.
Reforço do trabalho colaborativo entre docentes e investigadores da Universidade do Algarve e destes
com centros de investigação e redes de trabalho nacionais e internacionais.
Aumento das possibilidades de financiamento da investigação, inovação e desenvolvimento tecnológico
ao nível do programa Horizonte 2020.
Valorização externa do ótimos índices de produção científica (tanto a nível de teses de doutoramento
como de outros indicadores de produtividade, como sejam as publicações científicas resultantes das
teses) enquanto elementos de promoção profissional dos alunos e sinal da eficiência do curso.
Candidaturas com datas e prazos mais adaptados poderão melhorar o recrutamento de alunos tanto a
nível nacional como internacional.
8.1.3. Opportunities
UAlg is a dynamic and innovative institution. FCT and UAlg in general are strengthening educational areas.
Possibility to articulate with other projects and research centers.
High diversity of scientific areas with a big potential of promotion of transdiciplinary and multidisciplinary
projects.
The existence of undergraduate and Master degrees within the scientific scope as this PhD program offers
a multi-level track course for students from UAlg or other universities.
Development of national and international partnerships to increase student recruitment.
The recent launching of the National Strategy for the Sea (2013-2020) will reinforce the importance of
training researchers at a PhD level in marine and environmental science.
Increased demand of PhD courses from portuguese speaking countries.
Increased collaboration between UAlg lecturers and researchers and research centers and networks in the
scientific domains of the PhD program.
Increased possibility of funding in scientific innovation and technological development within the UE
Horizon 2020 program.
High productivity of PhD students with respect to completed theses and publications indicates the course
efficiency and heightens its public image.
8.1.4. Constrangimentos
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As limitações impostas pela atuais condições e modelos de financiamento do ensino superior.
Aspectos decorrentes da crise económica e financeira, com impactos previsíveis ao nível da captação de
alunos e da inserção profissional dos futuros doutores
Diminuição da procura dos 3º ciclos causadas pela crise económica e pela falta de financiamento deste
ciclo de estudos
Aumento da oferta formativa aos alunos em áreas curriculares e científicas alternativas.
Diversidade das propinas de Doutoramento entre áreas geográficas próximas, como sejam os casos das
Universidades de Huelva e Cádis, onde as propinas são mais reduzidas.
Sobrecarga do corpo docente com actividades lectivas e administrativas, o que limita a disponibilidade
para orientar alunos de doutoramento.
Bloqueio na progressão na carreira e falta de reconhecimento pelo trabalho de supervisão o que pode
conduzir à desmotivação pela orientação de projetos de doutoramento.
8.1.4. Threats
Limitations due to existing conditions and funding models in higher education in Portugal.
Negative aspects due to ongoing economic crisis and recession which impact
student recruitment and future employment.
Increased offer of other PhD programs in alternative scientific domains.
Lower PhD tuition rates in nearby Spain, such as Universidad de Huelva e de Cadiz.
Overburdening of academic staff with administrative duties which limit the time available for research
activities.
Progress in academic careers in public universities has been blocked for some time, and may diminish
motivation for PhD student supervision.

9. Proposta de ações de melhoria
9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
9.1.1. Ação de melhoria
Divulgação do curso:
Melhorar a estratégia de divulgação dos 3ºciclos de estudo procurando uma melhor articulação com o
Gabinete das Relações exteriores e um apoio institucional mais eficiente.
Número de teses terminadas dentro do prazo estipulado:
A Comissão deverá promover medidas complementares de acompanhamento do estudante, em articulação
com os orientadores. Adicionalmente, deverá ocorrer uma sensibilização dos orientadores no sentido de
criarem condições para o normal desenvolvimento do plano de trabalho.
Suporte financeiro das teses por projetos de investigação:
Deverão ser promovidas diligências que assegurem fontes alternativas de financiamento, por exemplo,
através da implementação de doutoramentos em ambiente empresarial e da promoção/efetivação de ações
de mecenato.
Falta de integração do curso com outras universidades nacionais:
Estabelecer estratégias para reforçar parcerias existentes e estabelecer novas parcerias nacionais e
internacionais, com agentes públicos e privados na área do doutoramento e tentar dotá-las de meios para
implementar esta estratégia.
Reduzida integração com o tecido económico e social:
Definir estratégias para reforçar parcerias existentes e estabelecer novas parcerias com agentes públicos
e privados nas áreas do mar, da terra e do ambiente e dotá-las de meios que permitam implementar essas
estratégias
Internacionalização sem carácter regular
Estabelecimento de parcerias internacionais para fomento de intercâmbios.
Falta de financiamento ao programa:
Melhorar a proposta de candidatura já submetida ao programa doutoral da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, utilizando os comentários e sugestões resultantes da avaliação feita.
Escassez de financiamento para os estudantes
Procura de mecanismos específicos para apoio aos alunos (por exemplo, mecenato), identificar potenciais
fontes para atribuição de bolsas de estudo e de patrocínios no quadro da implementação da estratégia das
parcerias.
Dimensão e complexidade dos processos burocráticos:
Atribuir as tarefas administrativas e burocráticas a um número suficiente de funcionários devidamente
qualificados para o efeito e melhorar a organização dos processos e dos fluxos de trabalho para libertar os
docentes permitindo-lhes a concentração nas suas tarefas centrais: a investigação e o ensino.
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9.1.1. Improvement measure
Increased advertising:
Improved cooperation with the Office of External Affairs (GRE) to obtain more efficient institutional help.
Number of completed theses within the stipulated time period:
The Commission should implement additional measures to counsel and accompany students in
collaboration with supervisors. Supervisors should also be encouraged to create best possible conditions
for PhD research plan.
Increased funding for PhD theses from research projects:
Alternative sources of funding should be ensured through PhD internships within companies and through
sponsorships
Improved cooperation with other national universities:
Delineate a strategy to strengthen existing partnerships and establish new national and international
partnerships with both public and private sectors.
Improved integration in the local and regional social-economic environment
Delineate a strategy to strengthen existing partnerships and establish new national and international
partnerships with both public and private sectors in marine, environmental and earth domains.
Improved internationalization:
Establishment of international partnerships to promote student exchange
Increased funding for PhD program:
Improve submitted application for funding to the FCT doctoral program based on comments and
suggestions
Student and thesis funding
Search for new sources of funding for scholarships and sponsorships
Student and thesis funding
Search for new sources of funding for scholarships and sponsorships
Lighten bureaucratic burden on academic staff
Distribute bureaucratic tasks to qualified administrative personnel. Better management of bureaucratic
procedures and work fluxes to alleviate academic staff.

9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
Divulgação do curso, alta; curto prazo, 1 ano, ação continuada.
Número de teses terminadas dentro do prazo estipulado, alta; : curto prazo, 1 ano, ação continuada.
Suporte financeiro das teses por projetos de investigação:, prioridade alta; curto-médio prazo, 1-2 anos,
ação continuada.
Falta de integração do curso com outras universidades nacionais: média-alta; curto-médio prazo, 1-2 anos,
ação continuada.
Reduzida integração com o tecido económico e social:: alta; curto prazo, 1 ano, ação continuada.
Internacionalização sem carácter regular: média-alta, curto-médio prazo, 1-2 anos, ação continuada.
Falta de financiamento ao programa: muito alta; curto-médio prazo mas dependente da política da decisão
da FCT neste âmbito.
Escassez de financiamento para os estudantes: alta
Dimensão e complexidade dos processos burocráticos: alta; médio prazo (3 anos) ação continuada.
9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline.
Increased advertising: high; short-term measure, 1 year, continuous action.
Number of completed theses within the stipulated time period: high; Short-term measure, 1 year, continous
action.
Increased funding for PhD theses from research projects: medium-high; 1-2 years, continous action.
Improved cooperation with other national universities: medium-high; 1-2 years, continuous action.
Improved integration in the local and regional social-economic environment: high; Short-term measure, 1
year, continuous action.
Improved internationalization: medium-high; medium-term measure, 1-2 years, continuous action.
Increased funding for PhD program: very high; Short to medium-term measure, but depending on FCT
decision making policies.
Student and thesis funding: medium-high; medium-term measure, 1-2 years, continous action.
Lighten bureaucratic burden on academic staff: high; medium-term measure, 3 years.
9.1.3. Indicadores de implementação
Análise continuada da procura do curso e das candidaturas ao curso (número e qualificação dos
candidatos admitidos no doutoramento)
Avaliação do cumprimento dos prazos para a conclusão das teses através do cálculo da percentagem de
estudantes que conclui as teses dentro do período estabelecido.
Análise financeira do resultado dos mecanismos de implementação e comparação com o financiamento
originário em projetos de investigação;
Listagem actualizada de parcerias estabelecidas e entidades envolvidas:
Elenco actualizado de parcerias estabelecidas e das entidades envolvidas.\Indicadores de
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internacionalização por exemplo a nível das candidaturas ao curso provenientes do estrangeiro.
Dependente da abertura de concurso pela FCT, análise, em devido tempo, dos resultados da candidatura.
Número e volume de apoios financeiros especificamente dirigidos ao reforço dos mecanismos de apoio
aos estudantes.

9.1.3. Implementation indicators
Analyses of student interest and submitted applications (number and qualifications of applicants).
Evaluation of time period needed to complete theses; estimation of % students who finish PhD within
established deadline.
Financial comparison of sources of funding from new measures and research projects.
Updated list of established partnerships and associated entities.
Updated list of partnerships and associated entities.
Number of applications from foreign students.
Depends on new call for applications from FCT.
Total amount of funding from scholarships and sponsorships.
Academic staff degree of satisfaction with administrative support.

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
<sem resposta>
10.1.1. Synthesis of the intended changes
<no answer>

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)
Mapa XI
10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
10.1.2.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
10.1.2.2. Grau:
Doutor
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<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*
(0 Items)

0

0

<sem resposta>
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10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII
10.2.1. Ciclo de Estudos:
Ciências do Mar da Terra e do Ambiente
10.2.1. Study programme:
Marine, Earth and Environmental Science
10.2.2. Grau:
Doutor
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>
10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan
Unidades
Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Duração /
Scientific Area (1) Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours
(3)

Horas Contacto /
Observações /
ECTS
Contact Hours (4)
Observations (5)

(0 Items)

<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:
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<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)
Mapa XIV
10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>
10.4.1.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>
10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes):
<sem resposta>
10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>
10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>
10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
<sem resposta>
10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>
10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular.
<sem resposta>
10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>
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