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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 Química
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):
Nota: Uma vez que o documento PDF com as fichas curriculares de docentes ultrapassava o limite
de 100kB permitido pela plataforma, o mesmo foi remetido por email para a3es@a3es.pt.
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
Programa Doutoral em Química
Pronúncia ao Relatório Preliminar da CAE - ACEF/1314/14092

A comissão científica (CC) do Programa Doutoral em Química (PDQ) agradece os comentários dos avaliadores que foram, em geral,
bastante positivos e construtivos, relativamente às condições físicas e laboratoriais, à excelência das unidades de investigação e aos
índices de satisfação demonstrados pelo pessoal docente e não docente, pelos estudantes, pelos graduados e pelos empregadores.
Todos estes factores conduziram à proposta de acreditação por 5 anos pela parte da A3ES.

Alguns pontos porém, padecem de esclarecimentos adicionais (ponto 10. Conclusões, Fundamentação da recomendação) - (As
respostas da CC do PDQ a sublinhado):

1)

“a questão da unidade curricular Empreendedorismo – igual à do 2º ciclo conforme referido nas secções 2 e 8”

A unidade curricular (UC) de Empreendedorismo foi substituída pela realização de unidades curriculares da Escola Doutoral da Nova, na
área de ciências sócio-económicas, perfazendo um total de 3 ECTS. A mudança entrou em efeito após a visita da CAE, e todos os
alunos são agora inscritos nas novas UC. As UC oferecidas anualmente pela Escola Doutoral da Nova incluem uma grande variedade
de opções em diversas áreas científicas, designadamente na área das ciências sócio e económicas. Embora podendo variar no título e
conteúdos há sempre anualmente uma boa oferta de UC ligados às áreas sociais e económicas, como, por exemplo,
empreendedorismo, criação de valor, gestão de projetos. Compete ao coordenador do Programa Doutoral aprovar as UC da Escola
Doutoral a realizar por cada doutorando, garantido que o doutorando realiza 3 ECTS na área de ciências sociais e económicas.

2) “a FCT/UNL deve fazer prova do envolvimento de um maior número de docentes neste ciclo de estudos e não somente dos 4 para os
quais entregou ficha de docente.”

A CC do PDQ assume a falha que se deveu a um erro de comunicação entre serviços que originou uma interpretação errada do que era
pedido: foram apenas enviadas as fichas dos docentes do Departamento de Química (DQ) que são membros da CC do PDQ. Por uma
questão administrativa, o lançamento das classificações na plataforma CLIP ficam apenas asseguradas por uma única pessoa
pertencente ao CC do PDQ, No entanto, a maioria dos docentes do DQ estão envolvidos no PDQ na qualidade de orientadores e/ou
tutores nas UC’s de Módulos Especializados, Introdução à Prática Docente e Projecto de Tese em Química. As fichas de docente do DQ
em falta são enviadas em anexo.
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New University of Lisbon
Faculty of Science and Technology
Doctoral Program in Chemistry
Pronunciation to the Preliminary Report of the CAE - ACEF / 1314/14092
The scientific committee (SC) of the Doctoral Program in Chemistry (PDQ) welcomes the evaluators comments, which were generally
very positive and constructive, with respect to the physical and laboratory conditions, the excellence of the research units and the
satisfaction rates of teaching and non-teaching staff, students, graduates and employers. All these factors led to the proposal of
accreditation for 5 years by A3ES.

Some points however, demand additional clarification (10. Conclusions : Justification) - (Answers of PDQ’s SC underlined):

1)

"the question of UC Entrepreneurship - equal to the 2nd cycle as referred to in Sections 2 and 8"

The curricular unit (UC) Entrepreneurship has been replaced with curricular units from the Nova Doctoral School, in the scientific area of
socio-economical sciences, leading to a total of 3 ECTS. The change was implemented after the CAE visit and all the students are from
now on assigned to those 2 new UC. The UC offered annually by the Nova Doctoral School cover a wide range of scientific areas, and
also the area of socio-economical sciences. Although the designation and program may change, there is always a range of UC focused
in socio-economical sciences every year, e.g., Entrepreneurship, Value Creation, Project Management. It is a competence of the PDQ
coordinator to approve the Nova Doctoral School UCs assigned to each student, granting that the student will perform 3 ECTS in the
area of Socio-economical Sciences.

2)

the FCT / UNL must prove the involvement of a greater number of teachers in this course and not only of 4 for which the teacher’s
record was delivered."

The PDQ’s SC assumes the error that was due to a lack of communication between the services in our institution. The request was
misinterpreted and only the SC members files were sent. For administrative reasons the registry of final scores in the online platform
CLIP is assured by a single person, from the PDQ’s SC. However, the majority of the teaching staff of the Department of Chemistry are
involved in the PDQ as supervisers and/or tutors of the UCs Modulos Especializados, Introdução à Prática Docente and Projecto de
Tese em Química. All the missing teacher’s records follow attached.
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