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Decisão de apresentação

Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação Externa
relativamente ao ciclo de estudos em funcionamento Informática
2. conferente do grau de Doutor
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade De Ciências E Tecnologia (UNL)
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade Nova De Lisboa
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Agradece-se a consulta do PDF anexo.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB): (impresso na página seguinte)
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Anexos

Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Doutoramento em Informática
Pronúncia ao Relatório Preliminar da CAE - ACEF/1213/14072

Gostaríamos de agradecer os comentários dos avaliadores que foram, em geral, bastante
positivos e reconheceram os méritos do programa de doutoramento e do corpo docente que
nele participa, e que levam à acreditação do programa por parte da A3ES .
Os pontos que gostaríamos de esclarecer estão relacionados com os seguintes aspetos:
1) "Parece existir no corpo docente alguma "endogamia", que deveria ser superada para
diversificar perspetivas e alargar horizontes." - no entanto, nos últimos anos, a maioria dos
novos contratados veio de outras universidades para o Departamento. Como a comissão
também menciona "Corpo docente muito qualificado, que tem conseguido renovar-se, apesar
das dificuldades do País", o Departamento recrutou vários docentes com diversas formações,
incluindo o atual coordenador do programa de doutoramento, um docente a quem foi atribuída
uma bolsa ERC, e vários outros membros trazendo uma grande diversidade de conhecimentos
e capacidades. Na verdade, cerca de 90% das admissões durante os últimos 10 anos foram
feitas fora da nossa universidade. Considerando as atuais (e de facto, de longa data) condições
que limitam severamente as contratações, o Departamento e o programa de doutoramento
têm feito e vão continuar a fazer todos os esforços para manter um corpo docente altamente
qualificado, com experiência diversificada.
2) "Deveria ser dada mais atenção à criação de parcerias estratégicas seletivas com o tecido
empresarial e o sector público envolvente. A longo prazo, algumas dessas parcerias poderiam
fornecer financiamentos alternativos" - o Departamento tem fortes ligações com várias
instituições públicas e empresas, conforme descrito no documento de avaliação, discutido
durante as reuniões e evidenciado pelos convidados que participaram do almoço/reunião com
parceiros externos. Tem havido muitos projetos industriais e alguns deles financiam estudantes
de doutoramento, incluindo financiamento direto de empresas. O Departamento tem processos
bem definidos para o estabelecimento de acordos com empresas ou com instituições públicas
e encoraja o desenvolvimento de teses de doutoramento em ambientes
industriais.

English version:
We would like to thank the comments of the evaluators that were in general quite positive and
acknowledged the merits of the doctoral program and the participating faculty members, and
which lead to the proposal of unconditional certification of the program by A3ES.
The points that we would like to clarify are related with the following aspects:
1) "Some inbreeding seems to exist in the academic staff, which should be overcome to
diversify perspectives and broaden horizons" - however, in the last years most of the new hires
graduated from other universities and came to the department afterwards. As the reviewers also
mention "Very qualified faculty, which has managed to be renewed, despite the difficulties of the
country" the department has recruited several faculty members with diverse backgrounds,

including the current coordinator of the PhD program, a recipient of an ERC grant, and several
other members bringing a wide array of expertise. In fact, around 90% of the hires in the last 10
years were made outside our university. Considering the current (and in fact long standing)
conditions that severely limit hiring flexibility in public universities, the Department and the
doctoral program has made and will continue to make all the efforts to achieve a highly qualified
faculty with diverse expertise.
2) "More attention should be given to the establishment of selective strategic partnerships with
the surrounding business community and public sector. In the long run, some of these
partnerships could provide alternative funding" - the Department has strong connections with
several public institutions and companies as described in the evaluation document, discussed
during the meetings and shown by the guests that attended the lunch/meeting with external
partners. There are many industrial projects and some of them fund doctoral students including
direct funding from companies. The Department has a well defined processes for establishing
agreements with companies or public institutions and strongly encourages doctoral dissertations
in industrial environments.

