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NCE/19/1900231 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências E Tecnologia (UTAD)

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Ciências Físicas Aplicadas

1.3. Study programme:
Applied Physical Sciences

1.4. Grau:
Doutor

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências Fisicas

1.5. Main scientific area of the study programme:
Physical Sciences

1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos):

440

1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

145

1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180

1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de
agosto):

6 semestres

1.8. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 65/2018, of August
16th):

6 semesters

1.9. Número máximo de admissões:
10

1.10. Condições específicas de ingresso.
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1- As condições gerais de acesso são fixadas pelo n.º 1 do artigo 17.º do Decreto Lei
n.º 74/2006, de 24 de março e pelo Regulamento de Estudos Pós-Graduados.
2- Seleção dos candidatos:
a) Os candidatos à matrícula no Doutoramento são selecionados pela Direção de Curso, tomando em consideração os
seus currículos académico e científico e a sua motivação para fazer investigação;
b) A Direção do Curso de Doutoramento realiza a avaliação com base na documentação entregue pelos candidatos (a
definir por edital) e através de entrevista;
c) Deverá igualmente cada candidato instruir o processo de candidatura com uma carta de motivação aludindo ao
trabalho de investigação científica que pretenda desenvolver durante o programa de Doutoramento.

1.10. Specific entry requirements.
1- The general conditions of access are set in nº 1 of 17 the Article of Decree-Law No. 74/2006 of March 24 and the
Regulation for Postgraduate Studies. 
2- Selection of candidates: 
a) Candidates for PhD enrollment are selected by the Course Director, taking into account their academic and scientific
curricula and their motivation to do research;
b) The The Doctorate Course Directorate conducts the evaluation based on the documentation submitted by the
candidates (to be defined by public notice) and through an interview;
c) Each candidate should also instruct the application process with a letter of motivation referring to the scientific
research work he/she intends to develop during the PhD program.

1.11. Regime de funcionamento.
Pós Laboral

1.11.1. Se outro, especifique:
Não aplicável.

1.11.1. If other, specify:
Not applicable.

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
No Campus Quinta de Prados da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
At the Quinta de Prados Campus of the University of Trás-os-Montes and Alto Douro, in Vila Real.

1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB):

1.13._1.13_UTAD_Regulamento_541_2015.pdf
1.14. Observações:

A presente proposta de curso de Doutoramento em Ciências Físicas Aplicadas assenta num conjunto de
competências de investigação, com provas dadas ao longo de várias décadas, instaladas em diversos Departamentos,
Escolas e Centros de Investigação da UTAD. A reunião destas competências permite criar sinergias e massa crítica de
suporte a um programa doutoral singular no panorama nacional e no panorama internacional.
O Doutoramento em Ciências Físicas Aplicadas reúne competências ligadas a: (a) Meteorologia, Ciências
Atmosféricas e Investigação Climática com potenciais ligações à agricultura de precisão, sensores e monitorização,
avaliação de impactos e propostas de estratégias de adaptação dos sistemas agroflorestais às alterações climáticas e
aos incêndios rurais; (b) Engenharia Física e Física da Matéria Condensada, com ligações à instrumentação eletrónica
e optoeletrónica, e à síntese e caracterização de novos materiais; (c) Ensino das Ciências Físicas com ligação à
divulgação de ciência ou à preparação científica de futuras gerações, tirando partido da investigação de ponta
realizada nas áreas (a) e (b). A reunião destas competências, disponíveis nos departamentos de Física, Química e
Engenharia, permitirá gerar importantes sinergias internas e externas.
O Doutoramento em Ciências Físicas Aplicadas permitirá ajustar os planos de doutoramentos individuais, a definir
criteriosamente com os doutorandos, às linhas de investigação dos docentes orientadores, no âmbito dos seus
projetos e centros de investigação. Acresce ainda que, a ligação a diversos setores de atividade com relevância
socioeconómica, a nível regional e nacional, potenciará o desenvolvimento de investigação aplicada, capacitação de
agentes setoriais e transferência de conhecimento para o mundo empresarial, com as correspondentes mais-valias
para a sustentabilidade e competitividade do tecido económico nacional. A área das Ciências Físicas tem vindo a ser
tendencialmente reconhecido como um campo de investigação científica de elevado valor acrescentado em diversos
sectores de actividades e domínios científicos, facilitando a análise rigorosa e integrada de sistemas complexos e
contribuindo para uma melhor articulação entre áreas científicas mais específicas. Assim, os doutorandos beneficiam
da formação nos vários domínios em que o corpo docente é especialista.

O Doutoramento em Ciências Físicas Aplicadas tem um único ramo que se desdobra em 3 áreas de especialidade que
ficam associadas unicamente ao trabalho desenvolvido no projeto de tese e na tese de doutoramento, a saber:
A - Meteorologia, Ciências Atmosféricas e Investigação Climática 
B - Engenharia Física e Física da Matéria Condensada
C - Ensino de Ciências Físicas
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1.14. Observations:
The present proposal for a PhD course in Applied Physical Sciences is based on a set of
research skills, proven over several decades, installed in various Departments, UTAD Schools, and Research Centers.
Bringing these skills together creates synergies and critical mass with a view to a unique doctoral program both
nationally and internationally.
The PhD in Applied Physical Sciences brings together skills related to: (a) Meteorology, Science, and Climate Research
with potential links to smart agriculture, sensors and monitoring, impact assessment and proposed strategies for
adapting agroforestry systems to climate change,and rural fires; (b) Condensed Matter Physical and Physical
Engineering, with links to electronic and optoelectronic instrumentation, and the synthesis and characterization of new
materials; (c) Physical Sciences Education linked to the dissemination of science or the scientific preparation of future
generations, taking advantage of leading-edge research carried out in areas (a) and (b). The reunion of these skills,
available from the departments of Physics, Chemistry and Engineering, will generate important internal and external
synergies.
The PhD in Applied Physical Sciences will allow the adjustment of individual doctoral plans, to define with the doctoral
students, to the lines of research of the supervisors, within the scope of their projects and research centers. In
addition, the link to several relevant sectors of activity at regional and national level will enhance the development of
applied research, stakeholders and knowledge transfer to the business world, with the corresponding capital gains for
the sustainability and competitiveness of the national economy. Physical sciences have been tending to be recognized
as a field of high value-added scientific research in various scientific fields and activities, facilitating the rigorous and
integrated analysis of complex systems and contributing to a better articulation between more specific scientific areas.
Thus, doctoral students benefit from training in the various fields in which the faculty is specialized.

The PhD in Applied Physical Sciences has a unique branch with 3 areas of expertise that are associated
only to the work developed in the thesis project and in the doctoral thesis, namely:
A - Meteorology, Atmospheric Sciences, and Climate Research
B - Physical Engineering and Condensed Matter Physics
C - Physical Sciences Education

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Conselho do Departamento de Física – UTAD

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho do Departamento de Física – UTAD

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Ata-Dep_Fisica_c.pdf

Mapa I - Conselho do Departamento de Química – UTAD

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho do Departamento de Química – UTAD

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Ata-Dep_Quimica.pdf

Mapa I - Conselho Científico da ECT-UTAD

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Científico da ECT-UTAD

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Ata-CC_ECT-a.pdf

Mapa I - Conselho Científico da ECVA-UTAD

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Científico da ECVA-UTAD

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Ata-CC_ECVA-a.pdf

Mapa I - Conselho Pedagógico da ECT-UTAD

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico da ECT-UTAD
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2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._Ata-CP_ECT-a.pdf

Mapa I - Conselho Pedagógico da ECVA-UTAD

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Pedagógico da ECVA-UTAD

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._ata-CP_ECVA.pdf

Mapa I - Colégio Doutoral (UTAD)

2.1.1. Órgão ouvido:
Colégio Doutoral (UTAD)

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._ExtratoAta_nº5-ColegioDout.pdf

Mapa I - Conselho Académico (UTAD)

2.1.1. Órgão ouvido:
Conselho Académico (UTAD)

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
2.1.2._ATa_6_2019-CA-f.pdf

3. Âmbito e objetivos do ciclo de estudos. Adequação ao projeto educativo,
científico e cultural da instituição
3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos:

Proporcionar formação de alta qualidade em Ciências Físicas Aplicadas, capacitando profissionais com competências
e conhecimentos para atuar em cada uma das três áreas de especialidade.
Proporcionar um ambiente científico estimulante, em projetos de investigação de alta qualidade, que facilite a
aprendizagem e a investigação, a troca e desenvolvimento de ideias.
Preparar os candidatos para uma carreira em Ciências Físicas em ambiente académico ou empresarial, tirando partido
das relações existentes e a estabelecer com o tecido empresarial.
Formar investigadores capazes de produzir cientificamente ao mais alto nível (com investigação avançada, original e
de qualidade superior) em cada uma das áreas de especialidade, tirando partido das singularidades existentes na
UTAD.
A consecução destes objetivos permite garantir uma aprendizagem ao longo da vida de modo autónomo ou a
liderança de processos de investigação e desenvolvimento, ou processos formativos.

3.1. The study programme’s generic objectives:
Provide high-quality training in Applied Physical Sciences, enabling professionals with skills and knowledge to work in
each of the three areas of expertise.
Provide a stimulating scientific environment in high-quality research projects that facilitates the learning and research,
the exchange and development of ideas.
Prepare candidates for a career in Physical Sciences in an academic or business environment by taking advantage of
existing relationships and to establish with companies.
Train researchers capable of producing scientifically at the highest level (with advanced, original and superior
research) in each of the areas of expertise, taking advantage of the unique features of the UTAD.
Achieving these objectives ensures lifelong learning on its own or leadership of research and development processes,
or training processes.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
Numa das três áreas de especialidade das Ciências Físicas Aplicadas os candidatos devem:
1. Desenvolver um grau de excelência e autonomia na dinâmica científica e capacidade de compreender de forma
sistemática o seu domínio científico; 
2. Desenvolver capacidades de consulta autónoma e análise crítica de informação e capacidade para conceber,
projetar, adaptar e realizar investigação significativa respeitando as exigências dos padrões de qualidade e integridade
académicas;
3. Adquirir competências científicas através da elaboração de trabalhos académicos e ser capazes de comunicar com
os seus pares, a restante comunidade académica e a sociedade em geral;
4. Publicar artigos em revistas nacionais e internacionais com arbitragem e/ou produzir inovações patenteáveis.
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5. Adquirir competências para o exercício da sua atividade profissional, baseada em conhecimentos e prática científica
avançada, para promover, em meio académico e/ou profissional, o progresso tecnológico, social ou cultural.

3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
In one of the three specialty areas of Applied Physical Sciences applicants must:
1. Develop a degree of excellence and autonomy in the scientific dynamic and ability to understand systematic its
scientific domain;
2. Develop autonomous consultation and critical information analysis capabilities and the ability to design, design,
adapt and conduct meaningful research respecting the requirements of quality and integrity academic standards ;
3. Acquire scientific skills through the preparation of academic work and be able to communicate with peers, other
academic community and society ;
4. Publish articles in national and international journals with referee and/or produce patentable innovations.
5. Acquire skills for the exercise of their professional activity, based on knowledge and scientific practice.

3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão institucional e,
designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição:

A Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, adiante chamada abreviadamente Universidade ou UTAD, é uma
Instituição de alto nível, orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber, da ciência e da
tecnologia, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental. A UTAD
tem como objetivo a qualificação de alto nível, a produção e difusão do conhecimento, bem como a formação cultural,
artística, tecnológica e científica dos seus estudantes, num quadro de referência internacional. A UTAD integra cinco
unidades orgânicas de ensino, investigação e extensão, entre as quais a Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) e
Escola de Ciências da Vida e Ambiente (ECVA).
Estas Escolas têm como missão fundamental estimular a formação intelectual e profissional dos seus membros, criar,
valorizar e difundir conhecimento e tecnologia na área das Ciências Físicas, da Vida e do Ambiente. Na prossecução
da sua missão de ensino e investigação tem valorizado a atividade dos seus docentes, investigadores e alunos, bem
como a formação do pessoal não docente e não investigador, tendo como princípios a promoção humana e a
qualificação das populações que serve.
A ECT e a ECVA, articuladas no plano estratégico da UTAD, têm um papel importante no crescimento da massa crítica,
na internacionalização e na captação de mais recursos para a investigação. Por outro lado, têm vindo a ser construído
um ambiente educativo estimulante e contribuído para a manutenção de um sistema de avaliação que garanta a
qualidade da sua oferta formativa e das atividades de ensino-aprendizagem e de investigação que desenvolve. Neste
contexto faz sentido a oferta de um curso de Doutoramento em Ciências Físicas Aplicadas, permitindo estimular e
desenvolver uma plataforma para a criação de conhecimento e projetos de investigação e simultaneamente formando
e qualificando quadros ao mais alto nível, capazes de fazer investigação e produzir conhecimento na sua área de
especialização. Como alguns alunos serão também eles professores, esta formação contribui potencialmente para um
efeito de disseminação na sociedade através da ação educativa que estes alunos desenvolvem nas instituições onde
trabalham ou irão trabalhar.
Os recursos humanos e materiais assegurados pelo curso pertencem a centros de investigação avaliados
positivamente pela FCT. Dois centros sediados na UTAD: (a) Centro de Investigação e Tecnologias Agro-Ambientais e
Biológicas (CITAB), avaliado com Muito Bom, o qual integra duas linhas relacionada com as Ciências Físicas; e (b)
Centro de Química de Vila Real (CQ-VR), avaliado com Muito Bom. Dois centros com polos na UTAD: (a) INESC-TEC,
avaliado como Muito Bom; e (b) CIDTFF, avaliado como Muito Bom. E ainda três centros de investigação externos à
UTAD: (a) LAETA, Excelente; (b) IN-IFIMUP, Excelente e (c) CEMMPRE Excelente.

3.3. Insertion of the study programme in the institutional educational offer strategy, in light of the mission of the institution
and its educational, scientific and cultural project:

The University of Trás os Montes and Alto Douro, hereafter abbreviated University or UTAD, is a higher education
institution oriented towards the creation, transmission, and diffusion of culture, knowledge, science, and technology
through the articulation of study, teaching, research, and experimental development. UTAD aims at high-level
qualification, knowledge production, and dissemination, as well as the cultural formation, artistic, technological and
scientific knowledge of its students within an international frame of reference. UTAD integrates five units of teaching,
research, and extension, including the School of Science and Technology (ECT) and School of Life and Environmental
Sciences (ECVA).
The fundamental mission of these schools is to stimulate the intellectual and professional formation of their members,
to create, value and disseminate knowledge and technology in the area of Physical Sciences, Life and Environment. In
pursuit of its teaching and research mission has valued the activity of its teachers, researchers and students, as well
as such as the training of non-teaching and non-research staff, having as its principles human promotion and
qualification of the populations it serves.
ECT and ECVA, articulated in UTAD's strategic plan, play an important role in the growth of critical mass,
internationalization and raising more resources for research. On the other hand, a stimulating educational environment
has been built, contributing to the maintenance of an evaluation system that guarantees the quality of its educational
offer and its teaching-learning and research activities. In this context it makes sense to offer a PhD course in Applied
Physical Sciences, allowing to stimulate and develop a platform for knowledge creation and research projects, while at
the same time training and qualifying staff at the highest level, capable of researching and produce knowledge in your
area of expertise. As some students will also be teachers, this potentially contributes to a widespread effect on society
through the educational activities that these students develop in the institutions where they work or will work.
The human and material resources provided by the course belong to positively evaluated research centers of FCT. Two
centers based at UTAD: (a) Center for Research and Agro-Environmental Technologies and Biological (CITAB),
evaluated as Very Good, which integrates two lines related to the Physical Sciences; and (b) Vila Real Chemistry
Center (CQ-VR), rated Very Good. Two centers with poles at UTAD: (a) INESC-TEC, rated Very Good; and (b) CIDTFF,
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rated Very Good. And three research centers outside the UTAD: (a) LAETA, Excellent; (b) IN-IFIMUP, Excellent and (c)
CEMMPRE Excellent.

4. Desenvolvimento curricular
4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se
estrutura (a preencher apenas quando aplicável)

4.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a
preencher apenas quando aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor or other forms of organisation (if
applicable)

Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização em que o
ciclo de estudos se estrutura:

Branches, options, profiles, major/minor or other
forms of organisation:

Ramo único com três Área de Especialização indicadas em 1.14 Single branch with three areas of expertise indicated in
1.14

4.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

Mapa II - Ramo único com três Áreas de Especialização indicadas em 1.14

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Ramo único com três Áreas de Especialização indicadas em 1.14

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Single branch with three areas of expertise indicated in 1.14

4.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits necessary for awarding
the degree

Área Científica /
Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Minímos optativos* / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências Físicas CF 180 0
(1 Item)  180 0  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - Ramo único com três Área de Especialização indicadas em 1.14 - 1º Ano

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Ramo único com três Área de Especialização indicadas em 1.14

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Single branch with three areas of expertise indicated in 1.14

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular Unit Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Competências transversais de
investigação em Ciências Físicas
Aplicadas

CF semestral 162 OT - 40 6 1º Semestre

Seminário de investigação em Ciências
Físicas Aplicadas I CF semestral 162 OT -30 6 2º Semestre

Projeto de investigação em Ciências CF anual 1296 OT - 130 48



10/16/2019 NCE/19/1900231 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=6b43bf37-cfc0-4ee7-417f-5d971df90cc1&formId=6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d… 7/32

Físicas Aplicadas
(3 Items)       

Mapa III - Ramo único com três Área de Especialização indicadas em 1.14 - 2º e 3º Ano

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
Ramo único com três Área de Especialização indicadas em 1.14

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
Single branch with three areas of expertise indicated in 1.14

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º e 3º Ano

4.3.3 Plano de Estudos / Study plan

Unidade Curricular / Curricular
Unit

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Seminário de investigação em
Ciências Físicas Aplicadas II CF semestral 162 OT - 20 6 2ª Ano, 1º

Semestre

Produção científica CF semestral 162 OT -20 6 3º Ano, 1º
Semestre

Tese de doutoramento em
Ciências Físicas Aplicadas CF bianual 2916 OT -180 108

(3 Items)       

4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Competências transversais de investigação em Ciências Físicas Aplicadas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Competências transversais de investigação em Ciências Físicas Aplicadas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Transversal Research Skills in Applied Physical Sciences

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CF

4.4.1.3. Duração:
semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
40

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
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João Carlos Andrade dos Santos

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Raul Morais; Verónica Bermudez; J. Bernardino Lopes
Nota1: Poderão ser outros docentes da lista de docentes afetos ao doutoramento em Ciências Físicas Aplicadas de
acordo com o perfil e a equipa de orientação dos doutorandos.
Nota 2: docentes de UCs existentes e a funcionar na UTAD

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos de aprendizagem desta UC são:
(a) Ser capaz de comunicar com os seus pares, a restante comunidade académica e a sociedade em geral numa das
áreas de especialização do doutoramento de Ciências Físicas Aplicadas;
(b) Adquirir conhecimento numa das áreas de especialização do doutoramento de Ciências Físicas Aplicadas em
tópicos transversais, por exemplo comunicação científica escrita e falada em inglês, compilação, tratamento e análise
de dados; utilização de software específico e adequado bem como de programação.
(c) Adquirir competências, aptidões e métodos de investigação associados a uma das áreas de especialização do
doutoramento de Ciências Físicas Aplicadas, em 
i. comunicação científica escrita e falada em inglês, 
ii. compilação, tratamento e análise de dado,
iii. utilização de software específico e adequado,
iv. programação.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The learning objectives of this course are:
(a) To be able to communicate with peers, other academic community and society in general in one of the areas of
specialization of the PhD of Applied Physical Sciences;
(b) Acquire knowledge in one of the areas of specialization of the PhD in Applied Physical Sciences in cross-cutting
topics, for example communication in written and spoken English, compilation, treatment and analysis of data; use of
specific and appropriate software as well as programming.
(c) Acquire competences, skills and research methods associated with one of the areas of expertise of the PhD in
Applied Physical Sciences, in
i. scientific communication in written and spoken English,
ii. Data collecting, processing, and analysis of data,
iii. use of specific and appropriate software,
iv. programming.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos específicos podem variar de acordo com o perfil dos doutorandos e ao tema da tese. 
Em qualquer caso serão tratados os seguintes conteúdos:
(a) comunicação científica escrita e falada em inglês, 
(b) compilação, tratamento e análise de dados;
(c) utilização de software específico e à análise de dados;
(d) programação.

4.4.5. Syllabus:
The specific syllabus may vary according to the profile of the doctoral students and the theme of the thesis. In any
case the following contents will be treated:
(a) scientific communication in written and spoken English,
(b) data collecting, processing, and analysis;
(c) use of specific and appropriate software;
(d) programming

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desta UC não estão definidos à partida, uma vez que dependem do tema escolhido para
o trabalho de investigação que cada aluno desenvolve com vista à elaboração da respetiva tese de doutoramento.
Esta UC destina-se a garantir que cada doutorando consegue adquirir e desenvolver as competências básicas
necessárias ao trabalho de investigação.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of this course is not previously defined since it depends on the theme chosen for the research work that
each student will develop in order to prepare their doctoral thesis.
This course is designed to ensure that each doctoral student can acquire and develop the basic skills necessary for
research work.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino: Orientação tutorial e seminários proferidos por especialistas selecionados segundo a relevância para os
doutorandos e de entre os académicos mais reputadas na área.
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Avaliação: monografias. Prevê-se a possibilidade de creditação de curso de formação na modalidade de UCs ou
cursos livres, em particular de inglês técnico.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching: Tutorial guidance and seminars given by experts selected according to relevance to doctoral students and
among the most reputed experts in the field.
Evaluation: monographs. The possibility of accreditation of a training course in the modality of CUs or free courses, in
particular technical English.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta UC destina-se essencialmente a garantir que cada doutorando domina as competências básicas necessárias ao
trabalho de investigação.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
This curricular unit (CU) is primarily intended to ensure that each doctoral student master the basic skills required for
research work.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
General:
Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (2006). The C programming language.
Herniter, M. E. (2000). Programming in MATLAB. Brooks/Cole Publishing Co.
Bevington, P. R., Robinson, D. K., Blair, J. M., Mallinckrodt, A. J., & McKay, S. (1993). Data reduction and error analysis
for the physical sciences. Computers in Physics, 7(4), 415-416.
Garvey, W. D. (2014). Communication: the essence of science: facilitating information exchange among librarians,
scientists, engineers and students. Elsevier.
Belcher, W. L. (2019). Writing your journal article in twelve weeks: A guide to academic publishing success. University
of Chicago Press.
Wilson, E. (Ed.). (2017). School-based research: A guide for education students. Sage.
McKenney, S., & Reeves, T. C. (2018). Conducting educational design research. Routledge.

Specific: bibliography for each of the areas of expertise depends on the concrete research carried out to enablethe
doctoral student to achieve the objectives of the course.

Mapa IV - Projeto de investigação em Ciências Físicas Aplicadas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Projeto de investigação em Ciências Físicas Aplicadas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Research project in Applied Physical Sciences

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CF

4.4.1.3. Duração:
anual

4.4.1.4. Horas de trabalho:
1296

4.4.1.5. Horas de contacto:
130

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
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José Manuel Marques Martins de Almeida

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
José Paulo Cravino, Mário Pereira
Nota: Poderão ser outros docentes da lista de docentes afetos ao doutoramento em Ciências Físicas Aplicadas de
acordo com o perfil e a equipa de orientação dos doutorandos.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Sintetizar resultados de investigação publicada na literatura de referência da área de interesse.
Lidar com situações complexas em contextos de investigação.
Comunicar com os seus pares e com a comunidade académica
Escolher e usar métodos de investigação adequados ao seu domínio científico;
Conceber e projetar, com integridade académica, a investigação conducente à tese de doutoramento respeitando as
exigências impostas pelos padrões de qualidade.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Sumarize the research results published in the reference literature of the area of research chosen.
Deal with complex situations in research contexts.
Communicate with peers and the academic community.
Choose and use research methods appropriate to their scientific field.
To conceive and to design, with academic integrity, the research leading to the doctoral thesis respecting the
requirements imposed by quality standards.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Dependente da investigação em curso para a tese de doutoramento.
Trabalho a desenvolver numa das seguintes áreas:
- Meteorologia, Ciências Atmosféricas e Investigação Climática;
- Engenharia Física e Física da matéria condensada;
- Ensino de Ciências Físicas.

4.4.5. Syllabus:
Dependent on ongoing research for the doctoral thesis.
Work to be done in one of the following areas:
- Meteorology, Atmospheric Sciences, and Climate Research;
- Physical Engineering and Condensed Matter Physical;
- Physical Sciences Education.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Não são especificados conteúdos programáticos nesta UC, uma vez que o “Projeto de investigação em Ciências
Físicas Aplicadas” depende da área de investigação que o aluno escolher. No entanto, o professor que faz o
acompanhamento tutorial terá o cuidado de selecionar conteúdos específicos para o aluno em particular na área de
investigação escolhida.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
There is no fixed syllabus is in this CU, as the “Research Project in Applied Physics Sciences” depends on the area of
research the student chooses. However, the teacher who does the follow-up tutorial will be careful to select specific
content for the particular student in the area of research chosen.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino: orientação tutorial.
Avaliação: apresentação e defesa do “Projeto de investigação em Ciências Físicas” perante um painel de peritos.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching: tutorial guidance.
Evaluation: presentation and defense of the “Research Project in Applied Physical Sciences” before an expert panel.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A orientação tutorial é o método de ensino escolhido para esta UC uma vez que o objetivo principal é que o aluno
elabore o seu projeto de investigação, conducente à elaboração da Tese de Doutoramento. O aluno tem neste ano
outras duas UCs que lhe permitem ir construindo uma visão da investigação que se faz em Ciências Físicas. O
acompanhamento tutorial personalizado por um especialista ou mais na área permitirá guiar o aluno neste trabalho,
essencialmente ensinando com base na sua experiência e fornecendo informação necessária para completar uma
dada tarefa.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
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Tutorial guidance is the teaching method chosen for this curricular unit since the main objective is to enable the
student to prepare is research project, that will lead to the preparation of the Doctoral Thesis. The student has during
the 1st year two other CUs that allow him to build an overview of the research done in Physical Sciences. The
personalized tutorial follow-up by one or more experts in the field will guide the student through his work, essentially
by teaching on the basis of their experience and providing information needed to complete a given task.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Boyle, J., & Ramsay, S. (2019). Writing a Science PhD. Macmillan International Higher Education.
Holloway, I., & Brown, L. (2016). Essentials of a qualitative doctorate. Routledge.
Odena, O., & Burgess, H. (2017). How doctoral students and graduates describe facilitating experiences and strategies
for their thesis writing learning process: A qualitative approach. Studies in Higher Education, 42(3), 572-590.
Robb, J. (2018). How Not to Write a PhD Thesis: Some Real‐Life Lessons from 1990s Michigan and Prehistoric Italy.
Engaging Archaeology: 25 Case Studies in Research Practice, 235.

Specific bibliography: It depends on the concrete research to be carried out.

Mapa IV - Seminário de investigação em Ciências Físicas Aplicadas I

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Seminário de investigação em Ciências Físicas Aplicadas I

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Research Seminar on Applied Physical Sciences I

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CF

4.4.1.3. Duração:
semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
30

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel da Silva Anacleto

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Pedro Tavares; Raul Morais; José Paulo Cravino
Nota: Poderão ser outros docentes da lista de docentes afetos ao doutoramento em Ciências Físicas Aplicadas de
acordo com o perfil e a equipa de orientação dos doutorandos.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos de aprendizagem desta UC são:
a) Ser capaz de compreender, de forma sistemática, um domínio científico numa das áreas de especialização do
doutoramento de Ciências Físicas Aplicadas;
b) Ser capaz de conceber, projetar, adaptar e realizar investigação significativa e consentânea com as exigências
impostas pelos padrões de qualidade e integridade académicas, numa das áreas de especialização do doutoramento
de Ciências Físicas Aplicadas;
c) Adquirir competências, aptidões e métodos de investigação associados a uma área de especialização do
doutoramento de Ciências Físicas Aplicadas;
d) Adquirir competências de análise crítica sobre temas atuais de Ciências Físicas Aplicadas, com vista ao
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aperfeiçoamento da visão pessoal dos alunos sobre
i. as Ciências Físicas Aplicadas;
ii. as linhas de trabalho recentes;
iii. os seus métodos de investigação;
iv. o conhecimento da respetiva comunidade académica.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The learning objectives of this course are:
a) To be able to understand systematically a scientific field in one of the areas of expertise of the PhD in Applied
Physical Sciences;
b) To be able to conceive, design, adapt and carry out significant research in accordance with the requirements
imposed by the standards of academic quality and integrity, in one of the areas of specialization of the doctorate in
Applied Physical Sciences;
c) To acquire skills, competencies, aptitudes and research methods associated with an area of expertise of the PhD in
Applied Physical Sciences;
d) Acquire critical analysis skills on current topics of Applied Physical Sciences, in order to improve students'
personal view on:
i. Applied Physical Sciences;
ii. recent lines of work;
iii. their research methods;
iv. the knowledge of the respective academic community.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos específicos podem variar de acordo com o perfil dos doutorandos e o tema da tese. Em
qualquer caso, serão tratados os seguintes conteúdos relativos às Ciências Físicas Aplicadas:
i. temas e linhas de trabalho atuais;
ii. métodos de investigação;
iii. comunidade académica da área de especialização.

4.4.5. Syllabus:
The specific syllabus may vary according to the profile of the doctoral students and the theme of the thesis. In any
case, the following contents related to Applied Physical Sciences will be treated:
i. current themes and lines of work;
ii. research methods;
iii. academic community in the area of expertise.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desta UC não estão definidos à partida, uma vez que dependem do tema escolhido para
o trabalho de investigação que cada aluno desenvolve com vista à elaboração da respetiva tese de doutoramento.
Esta UC destina-se a garantir que cada doutorando adquira uma formação específica complementar à sua formação de
chegada.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of this CU is fixed since it depends on the theme chosen for the research work that each student
develops in order to prepare their doctoral thesis.
This course is designed to ensure that each doctoral student acquires specific training complementary to his/her
incoming training.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino: Orientação tutorial e seminários proferidos por especialistas selecionados segundo a relevância para os
doutorandos e de entre os académicos mais reputados na área.
Avaliação: trabalhos escritos de síntese e análise crítica (monografias) ou creditação da frequência com
aproveitamento de outras UCs existentes na UTAD ou noutras universidades que sejam entendidas como adequadas
pela Comissão Científica do Curso.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching: Tutorial guidance and seminars given by experts selected according to relevance to doctoral students and
among the most reputed experts in the field.
Evaluation: written synthesis and critical analysis (monographs) or crediting the frequency with the use of other CUs
existing at UTAD or other universities that are understood as appropriate by the Scientific Commission of the doctoral
program.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta UC destina-se essencialmente a garantir que cada doutorando domina a área da sua especialização, em termos
de tópicos atuais, métodos e resultados de investigação.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
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This curricular unit is primarily intended to ensure that each doctoral student masters his/her area of expertise in terms
of current topics, methods and research results.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Specific bibliography: It depends on the concrete research to be carried out.

The bibliography for each of the areas of competence depends on the concrete research performed and the profile of
the doctoral student. Includes books, articles, reports, theses and other scientific documents that enable the doctoral
student to achieve the objectives of the CU, namely, to know
i. current themes and lines of work;
ii. research methods;
iii. and the academic community of the area of expertise.

Mapa IV - Seminário de investigação em Ciências Físicas Aplicadas II

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Seminário de investigação em Ciências Físicas Aplicadas II

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Research Seminar on Applied Physical Sciences II

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CF

4.4.1.3. Duração:
semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
20

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Pedro Manuel de Melo Bandeira Tavares

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Ramiro Fernandes; Mário Pereira
Nota: Poderão ser outros docentes da lista de docentes afetos ao doutoramento em Ciências Físicas Aplicadas de
acordo com o perfil e a equipa de orientação dos doutorandos.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aprofundar conhecimentos científicos, competências, métodos e aptidões) sobre um tema de Ciências Físicas ligado
ao tema da tese;
Estabelecer relações com a comunidade académica da sua área de especialidade;
Conceber, projetar, adaptar e realizar uma investigação significativa respeitando as exigências impostas pelos padrões
de qualidade e integridade académicas
Desenvolver a capacidade de comunicar com os seus pares, a restante comunidade académica e a sociedade em
geral, os resultados da investigação científica que desenvolveu, relacionada com o tema da tese.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
To go deep in scientific knowledge, skills, methods and skills on a subject of Physical Sciences linked to the theme of
the thesis;
Establish relationships with the academic community in their area of expertise;
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Design, plan, adapt and undertake meaningful research respecting the demands imposed by the academic quality and
integrity standards;
Develop the ability to communicate with peers, the other academic community and society at large general, the results
of the scientific research he has developed, related to the theme of the thesis.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos específicos podem variar de acordo com o perfil dos doutorandos e ao tema da tese. Em
qualquer caso, serão tratados conteúdos relativos a cada área de especialidade das Ciências Físicas Aplicadas com
vista a desenvolver um problema de investigação relevante tendo em conta linhas de trabalho e métodos da respetiva
comunidade académica. Por isso, deverão incluir as etapas de conceção, realização e comunicação de resultados de
investigação de um tema de Ciências Físicas ligado ao projeto de tese.

4.4.5. Syllabus:
The specific syllabus may vary according to the profile of the doctoral students and the theme of the thesis. In any
case, contents related to each area of Applied Physical Sciences to develop a relevant research problem taking into
account the work lines and methods of the relevant research academic community. Therefore, they should include the
stages of conception, implementation, and communication of research results in a Physical Sciences theme linked to
the thesis project.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desta UC não estão definidos à partida, uma vez que dependem do tema escolhido para
o trabalho de investigação que cada aluno desenvolve com vista à elaboração da respetiva tese de doutoramento.
Esta UC destina-se a garantir que cada doutorando conheça e estabeleça relações com a comunidade académica da
sua área de especialidade, em particular em congressos internacionais com painel de avaliação..

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of this CU is not defined at the beginning, since it depends on the theme chosen for the research work
that each student develops in order to prepare their doctoral thesis.
This course is designed to ensure that each doctoral student knows and establish relationships with the academic
community of their area of expertise in particular at international congresses with evaluation panel.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino: Orientação tutorial para preparar os doutorandos a participar em fóruns científicos da área de especialidade
(e.g. congressos internacionais, summer schools) visando uma preparação científica mais profunda sobre o tema da
dissertação;

Avaliação: A avaliação é por creditação da participação dos doutorandos nestes fóruns valorizando a publicação de
artigos em atas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching: Tutorial orientation to prepare doctoral students to participate in scientific forums in the area of expertise
(eg international congresses, summer schools) for a deeper scientific preparation on the subject of the dissertation;
Evaluation: Evaluation is by crediting the participation of doctoral students in these forums valuing the publication of
papers in proceedings.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta UC destina-se a garantir que cada doutorando conheça e estabeleça relações com a comunidade académica
nacional e internacional da sua área de especialidade.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
This CU is intended to ensure that each doctoral student knows and establish relationships with the national and
international academic community in his/her field of expertise.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Yimei Zhu (2005) Modern Techniques for Characterizing Magnetic Materials, Kluwer, ISBN: 1-4020-8007-7 
Jun Li, Nianqiang Wu-Biosensors Based on Nanomaterials and Nanodevices-CRC Press (2013) ISBN: 978-1-4665-5152-
7 
Barry, R. G., & Chorley, R. J. (2009). Atmosphere, weather and climate. Routledge
IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis
IPCC, 2014: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A:Global and Sectoral Aspects
Dou, R., Brewe, E., Zwolak, J. P., Potvin, G., Williams, E. A., & Kramer, L. H. (2016). Beyond performance metrics:
Examining a decrease in students’ physics self-efficacy through a social networks lens. Physical Review Physics
Education Research, 12(2), 020124
Strzys, M. P., Kapp, S., Thees, M., Klein, P., Lukowicz, P., Knierim, P., ... & Kuhn, J. (2018). Physics holo. lab learning
experience: Using smartglasses for augmented reality labwork to foster the concepts of heat conduction. European
Journal of Physics, 39(3), 035703
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Mapa IV - Produção Científica

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Produção Científica

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Scientific Production

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CF

4.4.1.3. Duração:
semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
162

4.4.1.5. Horas de contacto:
20

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Verónica Cortés de Zea Bermudez

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Marco Naia; Armando Soares.
Nota: Poderão ser outros docentes da lista de docentes afetos ao doutoramento em Ciências Físicas Aplicadas de
acordo com o perfil e a equipa de orientação dos doutorandos.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos de aprendizagem desta UC são:
(a) Demonstrar competências, aptidões e métodos de investigação associadas a uma das áreas de especialização do
doutoramento de Ciências Físicas Aplicadas;
(b) Demonstrar capacidade para conceber, projetar, adaptar e realizar uma investigação significativa respeitando as
exigências impostas pelos padrões de qualidade e integridade académicas;
(c) Ser capaz de analisar criticamente, avaliar e sintetizar ideias novas e complexas;
(d) Ser capaz de comunicar com os seus pares e a restante comunidade académica, e a sociedade em geral sobre a
área em que são especializados.
(e) Divulgar em termos nacionais ou internacionais a investigação realizada em termos de publicações em revistas
com comité de seleção.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
The learning objectives of this CU are:
(a) Demonstrate skills, aptitudes and research methods associated with one of the expertise areas of the doctorate of
Applied Physical Sciences;
(b) Demonstrate ability to design, plan, adapt and undertake meaningful research respecting the requirements imposed
by academic quality and integrity standards;
(c) Be able to critically analyze, evaluate and synthesize new and complex ideas;
(d) Be able to communicate with their peers and the other academic community, and society in general, about the area
in which they specialize.
(e) Disseminate nationally or internationally research conducted in terms of publications in journals with peer review.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Dependente da investigação em curso para a tese de doutoramento.

4.4.5. Syllabus:



10/16/2019 NCE/19/1900231 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=6b43bf37-cfc0-4ee7-417f-5d971df90cc1&formId=6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5… 16/32

Dependent on ongoing research for PhD thesis.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desta UC não estão definidos à partida, uma vez que dependem do tema escolhido para
o trabalho de investigação que cada aluno desenvolve com vista à elaboração da respetiva tese de doutoramento.
Esta UC destina-se a garantir que cada doutorando consegue produzir um trabalho académico com qualidade
suficiente para ser aceite para publicação em revistas científica nacionais e internacionais com arbitragem.
Pretende-se ainda que cada aluno continue a desenvolver competências para:
• conceber, projetar, implementar e adaptar processos significativos de investigação com integridade académica;
• lidar com situações complexas em contextos de investigação;
• comunicar, através de publicações, com os seus pares e com a comunidade académica mais abrangente.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of this CU is not defined at the beginning, since it depends on the theme chosen for the research work
that each student develops in order to prepare their doctoral thesis.
This course is designed to ensure that each doctoral student can produce academic work of sufficient quality to be
accepted for publication in peer-reviewed national and international scientific journals.
It is also intended that each student continues to develop skills to:
• design, plan, implement and adapt meaningful research processes with academic integrity;
• deal with complex situations in research contexts;
• Communicate through publications with peers and the wider academic community.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino: Orientação tutorial.
Avaliação: A avaliação desta UC destina-se a verificar o grau de cumprimento dos requisitos da alínea d) do n.º 2 do
artigo 2.º, do Regulamento Geral dos Ciclos de Estudo Conducentes ao Grau de Doutor, em vigor na UTAD, no que se
refere a publicações nacionais ou internacionais com comité de seleção.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching: Tutorial orientation.
Assessment: The assessment of this CU is intended to verify the degree of compliance with the requirements of
paragraph 2 d) of article 2 of the General Regulation of the Study Cycles Leading to the Doctoral Degree, in force at
UTAD, for national or international publications with peer review.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta UC destina-se a garantir que cada doutorando consegue produzir um trabalho académico com qualidade
suficiente para ser aceite para publicação em revistas científicas internacionais com arbitragem.
O ensino é essencialmente realizado através da orientação tutorial conduzida pelo(s) orientador(es) da tese.
Com as tarefas a realizar e a metodologia de ensino acima descritas, pretende-se que cada aluno continue a
desenvolver competências para:
• conceber, projetar, implementar e adaptar processos significativos de investigação com integridade académica;
• lidar com situações complexas em contextos de investigação;
• comunicar, através de publicações, com os seus pares e com a comunidade académica mais abrangente.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
This CU is designed to ensure that each doctoral student is able to produce academic work of sufficient quality to be
accepted for publication in international peer reviewed journals.
Teaching is essentially done through tutorial orientation conducted by the thesis supervisor(s).
With the tasks and teaching methodology described above, it is intended that each student continues to develop skills
to:
• design, plan, implement and adapt meaningful research processes with academic integrity;
• deal with complex situations in research contexts;
• communicate through publications with peers and the wider academic community.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
General
Gustavii, B. (2017). How to write and illustrate a scientific paper. Cambridge University Press.
Gewin, V. (2018). How to write a first-class paper. Nature, 555(7694).
Wee, B. V., & Banister, D. (2016). How to write a literature review paper?. Transport Reviews, 36(2), 278-288.
Makar, G., Foltz, C., Lendner, M., & Vaccaro, A. R. (2018). How to Write Effective Discussion and Conclusion Sections.
Clinical spine surgery, 31(8), 345-346.

Specific:
Dependent on concrete research carried out.

Mapa IV - Tese de Doutoramento em Ciências Físicas Aplicadas

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
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Tese de Doutoramento em Ciências Físicas Aplicadas

4.4.1.1. Title of curricular unit:
Doctoral Thesis in Applied Physical Sciences

4.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
CF

4.4.1.3. Duração:
Bianual

4.4.1.4. Horas de trabalho:
2916

4.4.1.5. Horas de contacto:
180

4.4.1.6. ECTS:
108

4.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

4.4.1.7. Observations:
<no answer>

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Bernardino de Oliveira Lopes

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
João Santos, Verónica Bermudez
Nota: Poderão ser outros docentes da lista de docentes afetos ao doutoramento em Ciências Físicas Aplicadas de
acordo com o perfil e a equipa de orientação dos doutorandos.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreender de forma sistémica os conhecimentos mais importantes da respetiva especialidade e o domínio de
capacidades e métodos de investigação associados com os respetivos campos do conhecimento.
Conceber, projetar, implementar e adaptar processos significativos de investigação com integridade académica.
Contribuir, com investigação original, para o alargamento das fronteiras do conhecimento desenvolvendo trabalho,
algum do qual fica publicado em revistas com arbitragem científica.
Ser capaz de análises críticas, avaliação e síntese de ideias complexas e novas.
Comunicar sobre as suas áreas de especialização com os seus pares, a comunidade académica mais abrangente e
com a sociedade.
Promover, em contextos académicos e profissionais, avanços tecnológicos, sociais ou culturais. 
Nota: a investigação desenvolver-se-á numa das áreas: "Meteorologia, Ciências Atmosféricas e Investigação
Climática”, “Engenharia Física e Física da Matéria Condensada” ou “Ensino de Ciências Físicas”.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Understand in a systematic way the most important knowledge of their specialty and master of research skills and
methods associated with their respective fields of knowledge.
Design, plan, implement and adapt meaningful research processes with academic integrity.
Contribute, with original research, to widening the frontiers of knowledge by developing work, some of which is
published in peer reviewed journals.
Be able to critically analyze, evaluate and synthesize complex and new ideas.
Communicate about their areas of expertise with peers, the broader academic community and with society.
Promote, in academic and professional contexts, technological, social or cultural advances.
Note: Research will be carried out in one of the areas: "Meteorology, Atmospheric Sciences, and Climate Research",
"Physical Engineering and Condensed Matter Physics" or "Physical Sciences Education".

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Dependente da investigação concreta realizada.
Trabalho a desenvolver numa das seguintes áreas de especialização:
- Meteorologia, Ciências Atmosféricas e Investigação Climática;
- Engenharia Física e Física da matéria condensada;
- Ensino de Ciências Físicas.
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4.4.5. Syllabus:
Dependent on specific research carried out.
Work to be done in one of the following areas of expertise:
A - Meteorology, Atmospheric Sciences, and Climate Research
B - Physical Engineering and Condensed Matter Physics
C - Physical Sciences Education

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos desta UC não estão definidos à partida, uma vez que dependem do tema escolhido para
o trabalho de investigação que cada aluno desenvolveu com vista à elaboração da respetiva tese de doutoramento.
Esta UC destina-se essencialmente a auxiliar cada doutorando no processo de produção da sua tese de doutoramento
e avaliar a respetiva qualidade. Neste sentido, os objetivos desta UC em termos de conhecimentos e de competências
são os globais para um doutoramento, e resultam não só do trabalho desenvolvido nesta UC, mas também em todas
as outras ao longo do curso.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus of this course is not defined at the beginning, since it depends on the theme chosen for the research
work that each student has developed in order to prepare their doctoral thesis.
This course is essentially intended to assist each doctoral student in the process of producing his doctoral
dissertation and to evaluate its quality. In this sense, the objectives of this course in terms of knowledge and skills are
the global goals for a PhD, and result not only from the work developed in this course, but also in all others throughout
the doctoral program.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ensino: orientação tutorial
Avaliação: apresentação e defesa da tese perante um painel de peritos, maioritariamente externos, nomeados pelo
conselho científico da ECT e de acordo com a lei em vigor.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Teaching: tutorial orientation
Evaluation: presentation and defense of the thesis before a panel of experts, mostly external , appointed by the ECT
Scientific Council and in accordance with the law in force.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Esta UC destina-se essencialmente a auxiliar cada doutorando no processo de produção da sua tese de doutoramento
e avaliar a respetiva qualidade (maioritariamente por especialistas externos da área de investigação). Neste sentido, os
objetivos desta UC em termos de conhecimentos e de competências são os globais para um doutoramento, e resultam
não só do trabalho desenvolvido nesta UC, mas também em todas as outras ao longo do curso. O ensino nesta UC é
essencialmente realizado através da orientação tutorial personalizada conduzida pelo(s) orientador(es) da tese.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
This course is essentially intended to assist each doctoral student in the process of producing his doctoral thesis and
to assess its quality (mostly by external research experts). In this sense, the objectives of this course in terms of
knowledge and skills are the global goals for a PhD, and result not only from the work developed in this course, but
also in all others throughout the doctoral program. Teaching in this course is essentially done through personalized
tutorial orientation conducted by the thesis supervisor(s).

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Belcher, W. L. (2019). Writing your journal article in twelve weeks: A guide to academic publishing success. University
of Chicago Press.
Gustavii, B. (2017). How to write and illustrate a scientific paper. Cambridge University Press.
Kamler, B., & Thomson, P. (2014). Helping doctoral students write: Pedagogies for supervision. Routledge.
Levecque, K., Anseel, F., De Beuckelaer, A., Van der Heyden, J., & Gisle, L. (2017). Work organization and mental health
problems in PhD students. Research Policy, 46(4), 868-879.
Paltridge, B. (2002). Thesis and dissertation writing: An examination of published advice and actual practice. English
for Specific Purposes, 21(2), 125-143.

Specific bibliography: It depends on the concrete research to be carried out.

4.5. Metodologias de ensino e aprendizagem

4.5.1. Adequação das metodologias de ensino e aprendizagem aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e
competências) definidos para o ciclo de estudos:

O curso é estruturado em UCs de Seminários em regime de orientação tutorial sobre tópicos de investigação em cada
uma das áreas científicas do doutoramento. O trabalho a desenvolver em cada UC estará de acordo com o perfil do
doutorando e do projeto de tese a desenvolver. Pode haver lugar à frequência de outros seminários a ter lugar na
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UTAD ou fora da UTAD no âmbito de outros doutoramentos ou das atividades dos centros de investigação aos quais o
doutoramento está ligado 
Pontos de referência obrigatórios no percurso do doutorando:
• Aprovação de projeto de tese;
• Apresentação pública interna (pelo menos anualmente) dos resultados da investigação, em seminários internos bem
como externamente em eventos científicos;
• Relatórios anuais elaborado pelo estudante e pareceres dos supervisores;
• Pelo menos, dois artigos aceites em revistas internacionais antes de submeter tese a provas públicas.

4.5.1. Evidence of the teaching and learning methodologies coherence with the intended learning outcomes of the study
programme:

The course is structured in Tutorial Seminars CUs on research topics in each one of the scientific areas of the
doctorate. The work to be done in each CU will be in accordance with the profile of the PhD student and thesis project
to be developed. There may be attendance at other seminars to be held outside the UTAD under other doctorates or in
the activities of the research centers to which the PhD is linked. Mandatory landmarks in the doctoral student's path:
• Approval of the thesis project;
• Internal public presentation (at least annually) of research results, in well-organized internal seminars as externally in
scientific events;
• Annual reports prepared by the student and advice from supervisors;
• At least two papers accepted in international journals before submitting the thesis to public proof.

4.5.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em ECTS:

A nível europeu, está estipulado que 1 ECTS corresponde a uma unidade de trabalho do aluno compreendida entre 25
e 30 horas, tendo a UTAD adoptado as 27 horas para cada ECTS. Nessas 27 horas, incluem-se as horas de contacto, as
horas de avaliação e as horas de trabalho independente do aluno, calculadas como necessárias para assimilar os
conteúdos programados e atingir as competências preconizadas. 
Os futuros doutorandos serão consultados para se ajustar no nº de ECTS ao trabalho desenvolvido em cada UC.

4.5.2.  Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS.:
At European level, it is stipulated that 1 ECTS corresponds to a student work unit of between 25 and 30 hours, with
UTAD adopting 27 hours for each ECTS. These 27 hours include contact hours, assessment hours and the student's
independent working hours, calculated as necessary to assimilate the programmed content and achieve the required
skills.
Future PhD students will be consulted to adjust the number of ECTS to the work done in each CU.

4.5.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes será feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular:

A avaliação em cada UC que garante que os objetivos específicos de cada UC são alcançados é monitorizada pela
Comissão Científica.
No conjunto das UCs a Comissão Científica verificará o cumprimento dos pontos de referência do percurso do
doutorando:
(a)Aprovação de projeto de tese;
(b)Apresentação pública interna dos resultados da investigação, em seminários internos e em eventos científicos
(c)Relatórios anuais elaborado pelo estudante e pareceres dos supervisores;
(d)Pelo menos, dois artigos aceites em revistas internacionais antes de submeter tese a provas públicas.
Comissão Científica (diretor de curso, representantes dos docentes e responsáveis áreas de especialização):
acompanha e delibera sobre percurso do doutorando (matérias a cobrir nas UCs de Seminários, lacunas de formação
a cobrir, seminários de apresentação da investigação desenvolvida pelos doutorandos, monitorização do
funcionamento das equipas de orientação) e ainda dar parecer sobre aceitação de equipa de orientação.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
The assessment in each CU that ensures that the specific objectives of each CU are achieved is monitored by the
Scientific Commission.
In the set of CUs, the Scientific Commission will verify compliance with the reference points of the PhD student:
(a) Approval of the thesis project;
(b) Internal public presentation of research results, in-house seminars, and scientific events;
(c) Annual reports prepared by the student and advice from supervisors;
(d) At least two articles accepted in international journals before submitting a thesis to public evidence.
Scientific Commission (course director, teachers' representatives and responsible areas of expertise): follow up and
deliberate on the doctoral student's course (subjects to be covered in the Seminar CUs, training gaps to be covered,
seminars for the presentation of research carried out by doctoral students, monitoring of guidance teams) and give
advice on acceptance of the guidance team.

4.5.4. Metodologias de ensino previstas com vista a facilitar a participação dos estudantes em atividades científicas
(quando aplicável):

O doutoramento em Ciências Físicas Aplicadas tem uma UC (Seminário de investigação em Ciências Físicas Aplicadas
II) que visa acompnhar os doutorandos para participarem em eventos científicos de relevo. Tem, também, uma UC
(Produção científica) que visa acompanhar os doutorandos para preparem e submeterem artigos científicos a revistas
internacionais com referee. 
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Todo o curso de doutoramento está estrurado para desenvolver nos doutorandos capacidades e competências para
desenvolver atividade científica de alto nível.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
The doctorate in Applied Physical Sciences has a CU ((Research Seminar in Applied Physical Sciences II) which aims
to accompany doctoral students to participate in relevant scientific events. It also has a CU (Scientific production) that
aims to accompany doctoral students to prepare and submit scientific articles to international journals with a referee.
The entire doctoral program is structured to develop in the doctoral students skills and competencies to develop a
high-level scientific activity.

4.6. Fundamentação do número total de créditos ECTS do ciclo de estudos

4.6.1. Fundamentação do número total de créditos ECTS e da duração do ciclo de estudos, com base no determinado nos
artigos 8.º ou 9.º (1.º ciclo), 18.º (2.º ciclo), 19.º (mestrado integrado) e 31.º (3.º ciclo) do DL n.º 74/2006, de 24 de março,com
a redação do DL n.º 65/2018, de 16 de agosto:

De acordo com os artigo 31.º do DL n.º 74/2006, com a redação do DL n.º 65/2018, o Doutoramento em Ciências Físicas
Aplicadas tem UCs que visam proporcionar aos doutorandos as competências básicas dirigidas à formação para a
investigação e/ou o desenvolvimento de competências complementares como é o caso das UCs: Competências
transversais de investigação em Ciências Físicas Aplicadas e Seminário de investigação em Ciências Físicas
Aplicadas I (6 ECTS cada). Tem também UCs que visam marcar o ritmo da prática de I&D de alto nível, como é o caso
das UCs Seminário de investigação em Ciências Físicas Aplicadas II e Produção científica (6 ECTS cada) e duas UCs
ligadas ao projeto de tese e tese de doutoramento com respectivamente 48 e 108 ECTS. O Doutoramento em Ciências
Físicas Aplicadas tem um total de 180 ECTS, valor adoptado por várias Instituições Universitárias no Espaço
Português, Europeu e Internacional de referência para este ciclo de estudos.

4.6.1. Justification of the total number of ECTS credits and of the duration of the study programme, based on articles 8 or
9 (1st cycle), 18 (2nd cycle), 19 (integrated master) and 31 (3rd cycle) of DL no. 74/2006, republished by DL no. 65/2018, of
August 16th:

According to article 31 of Decree-Law No. 74/2006, with the phrasing of Decree-Law No. 65/2018, the Doctorate in
Applied Physical Sciences have CUs that aim to provide doctoral students with the basic skills directed to research
and/or development of complementary competencies such as CUs:
Transversal Research Skills in Applied Physical Sciences and Research Seminar in Physical Sciences Applied I (6
ECTS each). There are also UCs that aim to set the pace of high-level R&D practice, as is the case of the UCs Research
Seminar on Applied Physical Sciences II and Scientific Production (6 ECTS each) and two CUs linked to the thesis and
doctoral thesis project with respectively 48 and 108 ECTS. 
The Doctorate in Applied Physical Sciences has a total of 180 ECTS, value adopted by several higher education
Institutions in Portugual and European space and is an international reference for this study cycle.

4.6.2. Forma como os docentes foram consultados sobre a metodologia de cálculo do número de créditos ECTS das
unidades curriculares:

Os membros da comissão para esta proposta consultaram docentes e órgãos das respetivas Escolas que lideraram a
proposta, e integraram sobre a pertinência, validade científica e adequação dos ECTS aos conteúdos das UCs
propostas. Ao mesmo tempo foram analisadas propostas congéneres em Portugal e noutros países europeus.

4.6.2. Process used to consult the teaching staff about the methodology for calculating the number of ECTS credits of the
curricular units:

The members of the committee that developed this proposal consulted teachers and bodies of the respective Schools
that led the relevance, scientific validity and adequacy of the ECTS to the program contents of the CUs. At the same
time similar existing courses, in Portugal and in other European countries, were analyzed.

4.7. Observações

4.7. Observações:
O plano de estudos é composto por 3 UCs no primeiro ano e 3 UCs nos 2º e 3º anos, todas em regime de orientação
tutorial.
O plano de estudos do curso é estruturado em UCs de Seminários em regime de orientação tutorial sobre tópicos de
investigação em cada uma das áreas científicas do doutoramento. A avaliação e o trabalho a desenvolver em cada UC
são determinados pelo docente responsável da UC e pela equipa de orientação de acordo com o perfil do doutorando
e do projeto de tese a desenvolver. Deste modo é possível cada doutorando ter um perfil de formação diferenciado e
também permite maior flexibilidade na formação doutoral. Pode haver lugar à frequência de outros seminários a ter
lugar na UTAD ou fora da UTAD no âmbito de outros doutoramentos ou das atividades dos centros de investigação
aos quais o doutoramento está ligado 

Prevêem-se mecanismos de controlo de qualidade, como pontos de referência no percurso formativo e uma comissão
científica do curso.
Comissão Científica (diretor de curso, representantes dos docentes da Comissão de Curso e ainda mais dois docentes
de modo a que todas as áreas científicas estejam representadas) com a obrigatoriedade de acompanhar e poderes
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para deliberar sobre percurso do doutorando (tipos de matérias a cobrir nas UCs de Seminários, identificar as lacunas
de formação a cobrir, seminários de apresentação da investigação desenvolvida pelos doutorandos, monitorização do
funcionamento das equipas de orientação) e ainda dar parecer sobre aceitação de equipa de orientação.
Pontos de referência obrigatórios no percurso do doutorando: (a) Aprovação de projeto de tese; (b) Apresentação
pública interna (pelo menos anualmente) dos resultados da investigação, em seminários internos bem como
externamente em eventos científicos; (c) Relatórios anuais elaborado pelo estudante e pareceres dos supervisores; (d)
Pelo menos, dois artigos aceites em revistas internacionais antes de submeter tese a provas públicas

As orientações das teses de doutoramento serão numa das áreas de especialidade e pelo menos um dos orientadores
pertence ao grupo de docentes da UTAD associados a esta propostas.

O doutoramento em Ciências Físicas Aplicadas tem um único ramo e desdobra-se em 3 áreas de especialidade que
ficam associadas unicamente ao trabalho desenvolvido no projeto de tese e na tese de doutoramento, a saber:
A - Meteorologia, Ciências Atmosféricas e Investigação Climática 
B - Engenharia Física e Física da Matéria Condensada
C - Ensino de Ciências Físicas

4.7. Observations:
The syllabus is composed of 3 CUs in the first year and 3 CUs in the 2nd and 3rd years, all under tutorial orientation.
The syllabus of the doctoral program is structured in Tutorial Seminar CUs on topics of research in each of the PhD's
scientific areas. The evaluation and work to be done in each CU are supervised by the teacher in chage and the
orientation team according to the doctoral student profile and the thesis project to be developed. In this way it is
possible for each doctoral student to have a differentiated training profile and It also allows greater flexibility in
doctoral training. There may be room for other seminars to be held.
UTAD or outside of UTAD as part of other doctorates or research centers activities to which the doctorate is linked
quality control mechanisms are foreseen, such as reference points on the training path and a Scientific Commission of
the doctoral program.
Scientific Commission (course director, representatives of the course committee teachers and two other teachers so
that all scientific areas are represented) with the obligation to deliberate on the student's path (types of subjects to be
covered in the Seminar CUs), identify the gaps training, seminars for the presentation of research carried out by
doctoral students, monitoring of the guidance teams) and give advice on acceptance of the guidance team.
Mandatory reference points in the course of the doctoral student: (a) Approval of thesis project; (b) Public presentation
(at least annually) results of research, internal seminars and externally at scientific events; (c) Annual reports prepared
by the student and advice from supervisors; (d) At least two papers accepted in international journals before
submitting thesis to public evidence.
The doctoral thesis guidelines will be in one of the areas of expertise and at least one surpervisor belongs to the UTAD
core team.
The PhD in Applied Physical Sciences has a unique branch with 3 areas of expertise that are associated only to the
work developed in the thesis project and in the doctoral thesis, namely:
A - Meteorology, Atmospheric Sciences, and Climate Research
B - Physical Engineering and Condensed Matter Physics
C- Physical Sciences Education

5. Corpo Docente
5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
Docentes responsáveis para cada uma das Áreas de Especialização
(A) Meteorologia, Ciências Atmosféricas e Investigação Climática - João Carlos Andrade dos Santos
(B) Engenharia Física e Física da Matéria Condensada - Verónica Cortés de Zea Bermudez
(C) Ensino de Ciências Físicas - Joaquim Bernardino de Oliveira Lopes

5.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

5.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica / Scientific
Area

Regime de tempo /
Employment regime

Informação/
Information

Armando da Assunção
Soares

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
João Carlos Andrade
dos Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Geofísicas,

Meteorologia/Climatologia 100 Ficha
submetida

Joaquim Bernardino de
Oliveira Lopes

Professor Associado
ou equivalente Doutor Física-Didática de Física 100 Ficha

submetida
Joaquim Manuel da
Silva Anacleto

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d9b8817c280/annexId/be7290cb-4698-df43-842a-5d9b8824ae46
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d9b8817c280/annexId/79eeeb13-2939-5c45-ec02-5d9b97e21db1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d9b8817c280/annexId/1b470e29-680d-5aed-2e01-5d9ba8d3fde0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d9b8817c280/annexId/b4c5ef24-3864-c05f-0483-5d9ba9985b7c
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José Manuel Marques
Martins de Almeida

Professor Associado
ou equivalente

Doutor Física 100 Ficha
submetida

José Ramiro Afonso
Fernandes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
José Paulo Cerdeira
Cleto Cravino

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física/Didáctica da Física 100 Ficha

submetida
Marco Paulo Duarte
Naia

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física – Especialidadade de

Física Experimental 100 Ficha
submetida

Mário Jorge Modesto
Gonzalez Pereira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
Pedro Manuel de Melo
Bandeira Tavares

Professor Associado
ou equivalente Doutor Química 100 Ficha

submetida
Raul Manuel Pereira
Morais dos Santos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e

de Computadores 100 Ficha
submetida

Verónica Cortés de Zea
Bermudez

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Materiais 100 Ficha
submetida

     1200  

<sem resposta>

5.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.4.1.1. Número total de docentes.
12

5.4.1.2. Número total de ETI.
12

5.4.2. Corpo docente próprio - Docentes do ciclo de estudos em tempo integral

5.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral.* / "Full time teaching staff” – number of
teaching staff with a full time link to the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº /
No.

Percentagem /
Percentage

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link
to the institution: 12 100

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor

5.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor* /
"Academically qualified teaching staff” – staff holding a PhD*

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem / Percentage
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 12 100

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

5.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / “Specialised teaching staff” of the study programme.

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI)
/ Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 12 100 12

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do
ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in
the fundamental areas of the study programme

0 0 12

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d9b8817c280/annexId/88613002-49dc-362b-401e-5d9ba91a65a7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d9b8817c280/annexId/c4964154-d43e-cd62-8c48-5d9ba94e3f0a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d9b8817c280/annexId/4d7a71bd-e5e5-ebb3-c438-5d9baa05aca0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d9b8817c280/annexId/14468b90-1144-bea2-7902-5d9baa005f6c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d9b8817c280/annexId/9b2ae5b6-0bf6-cab3-2c55-5d9baade79d8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d9b8817c280/annexId/42c208ad-97b7-4d6b-6528-5d9baa6c806c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d9b8817c280/annexId/68941382-bd81-123d-bda8-5d9baab9740d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/40a11148-96b4-757d-8d8c-5d6d01755863/formId/6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d9b8817c280/annexId/53eb0d2d-4572-c338-0dea-5d9bab3e4383
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5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

5.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente. / Stability and development dynamics of the teaching
staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos
/ Teaching staff of the study programme with a full time link to the institution for over 3 years 12 100 12

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of
teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 12

Pergunta 5.5. e 5.6.

5.5. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional.

O Regulamento 421/2016 publicado em DR nº 85, série II de 3 de maio, estabelece o Regulamento de Avaliação de
Desempenho dos docentes da UTAD, para dar cumprimento ao determinado no DL 205/2009. Este regulamento dá
indicações precisas sobre as formas de avaliação a que o corpo docente da UTAD é sujeito nas suas diferentes
competências atribuídas. Cada escola da UTAD prepara o seu próprio regimento de avaliação de desempenho. Esta
avaliação é da responsabilidade das unidades orgânicas, e os seus resultados são apresentados a cada triénio.
Paralelamente com este procedimento, o docente é anualmente avaliado pelo corpo discente, após preenchimento de
inquéritos relativos à qualidade das UC, e desempenho pedagógico de todos os docentes envolvidos na lecionação
das UC. Estes inquéritos são elaborados pelo Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), sob a alçada da Pró-
Reitoria para a Avaliação e Qualidade.

5.5. Procedures for the assessment of the teaching staff performance and measures for their permanent updating and
professional development.

Regulation 421/2016 published in DR No. 85, Series II of May 3, establishes the Evaluation Regulation of UTAD teachers
performance, in order to comply with Decree-Law 205/2009. This regulation gives precise indications on the forms of
assessment to which the faculty teachers of UTAD are subjected in their different assigned competencies. Each UTAD
school prepares its own benchmarking regiment. This evaluation is the responsibility of the organic units, and their
results are presented every three years.
In parallel with this procedure, the teaching council is assessed annually by the student body after completing surveys
on the quality of the pedagogical performance of all teachers involved in teaching CUs. These surveys are prepared by
the Quality Management Office (GESQUA), under the responsibility of the Dean for Evaluation and Quality.

5.6. Observações:
A UTAD apresenta um corpo docente com elevada formação em Ciências Físicas, em particular nas áreas de
especialidade do curso proposto: (A) Meteorologia, Ciências Atmosféricas e Investigação Climática; (B) Engenharia
Física e Física da Matéria Condensada; (C) Ensino de Ciências Físicas. Todos os docentes são doutorados, são
investigadores integrados em centros de investigação da FCT, têm experiências em projetos de investigação, têm
experiência de supervisão e têm uma longa e duradoura ligação com a instituição. As áreas de especialidade do curso
permitem múltiplas ligações às atividades de investigação instaladas nas escolas universitárias da UTAD e têm
potencial para estabelecer ligações produtivas com o tecido sócio-económico da região, do país e até
internacionalmente.

5.6. Observations:
UTAD has a faculty with a high degree in Physical Sciences, particularly in the areas of expertise of the proposed
course: (A) Meteorology, Atmospheric Sciences, and Climate Research; (B) Physical Engineering and Condensed
Matter Physics; (C) Physical Sciences Education. All teachers are PhDs, are integrated membres in research centers of
FCT, have experience in research projects, are experienced advisors and have long-lasting careers in the institution.
The areas of expertise of the course allow for multiple links to research activities in UTAD university schools and have
the potential to establish productive links with the socio-economic milieu of the region, the country and even
internationally.

6. Pessoal Não Docente
6.1. Número e regime de tempo do pessoal não-docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

A Escolas de Ciências e Tecnologia e Ciências da Vida e Ambiente onde funcionará o ciclo de estudos proposto
dispõem, para o seu bom funcionamento, de 10 assistentes operacionais, 34 assistentes técnicos, 10 técnicos
superiores. Este corpo de funcionários tem revelado excelente desempenho no apoio a outros cursos de 1º, 2º e 3º
ciclos lecionados nestas escolas, garantindo o apoio administrativo de toda a documentação inerente e o auxílio
técnico nas tarefas necessárias, em especial nos apoio aos laboratórios de ensino e investigação das escolas. O
corpo docente pode dispor também da colaboração de pelo menos 3 bolseiros de pós-doutoramento, com trabalho
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relevante nas áreas científicas do curso, que trabalham atualmente nos laboratórios dos centros de investigação que
suportam esta proposta.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The Schools of Science and Technology (ECT) and Life Sciences and Environment (ECVA) where this study cycle will
operate have, for their proper functioning, 10 operational assistants, 34 technical assistants and 10 senior technicians.
This staff has shown excellent performance in supporting other courses of 1st, 2nd and 3rd cycles taught in these
schools, ensuring administrative support for all inherent documentation and the necessary tasks, in particular in
support of school teaching and research laboratories. In addition we include at least 3 postdoctoral fellows that are
conducting relevant research in the scientific areas of the PhD, which currently work in the laboratories of the research
centers that support this proposal.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
As escolas apoiam todos os cursos ancorados com os seus recursos humanos, com 10 técnicos superiores que
apoiam os laboratórios (3 com doutoramento e 7 com licenciatura), com 34 assistentes técnicos, (3 a frequentar o
ensino superior e 3 com 12º ano), e com 10 assistente operacionais (com o 6º ano de escolaridade). Além do pessoal
afecto à ECT e ECVA, a UTAD tem os serviços centrais de apoio (i) Serviços Académicos; (ii) Serviço de Apoio ao
Estudante; (iii) Serviços de Bibliotecas e Documentação; (iv) GESQUA - Gab de Qualidade de Ensino; (v) Gabinete de
Apoio a Projetos; (vi) Gabinete de Comunicação e Imagem; (vii) Serviços de Informática, (viii) GRIM - Gabinete de
Relações Internacionais e Mobilidade.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The university schools support all courses anchored with their human resources, with 10 senior technicians support
the laboratories (3 with doctorates and 7 with degrees), with 34 technical assistants, (3 attending higher education
courses and 3 with 12th grade), and with 10 operational assistants (with 6th grade). Beyond the staff assigned to ECT
and ECVA, UTAD has the central support services (i) Academic Services; (ii) Student Support Service; (iii) Library and
Documentation Services; (iv) GESQUA - Quality Management Office; (v) Project Office; (vi) Communication and Image
Office; (vii) Computer Services; and (viii) GRIM - International Relations and Mobility Office.

6.3. Procedimento de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional. 

A avaliação dos trabalhadores não docentes é realizada através da aplicação do Sistema Integrado de Gestão e
Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), sendo de caráter bienal. No início de cada ciclo
avaliativo são acordados os objetivos operacionais que devem ser alcançados pelos avaliados das diferentes
unidades funcionais. São determinadas as competências que os mesmos devem demonstrar possuir atendendo ao
grupo profissional a que pertencem. Os parâmetros resultados e competências estão ajustados/alinhados com os
objetivos estratégicos e da própria missão da Instituição. A atualização e desenvolvimento profissional são
concretizados através da realização de ações de formação profissional em áreas relevantes para os postos de
trabalho, as quais decorrem na própria Universidade, sendo alguns cursos de formação frequentados no exterior. São
efetuadas mobilidades entre serviços para a melhor adequação das aptidões dos trabalhadores às diferentes funções
a desenvolver.

6.3. Assessment procedures of the non-academic staff and measures for its permanent updating and personal
development 

The evaluation of non-teaching workers is carried out through the application of the Integrated System Management
and Performance Evaluation in Public Administration (SIADAP), being the assessment biennial. At the beginning of
each cycle the operational objectives to be achieved by the evaluators of the different functional units. The skills to be
demonstrated by the workers shall be determined regarding the professional group to which they belong. The results
and competences parameters are adjusted/aligned with the strategic objectives and the institution's own mission.
Updating and professional development are achieved through professional training in areas relevant to which take
place at the University itself, with some training courses taken abroad. The mobility between services has been
implemented to better match workers' skills to tasks they have to develop.

7. Instalações e equipamentos
7.1. Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.):

A UTAD possui os recursos para garantir o nível e a qualidade da formação exigida ao curso de 3º ciclo em Ciência
Físicas Aplicadas. Nomeadamente, dispõe de espaços lectivos e de estudo adequados, de diversos gabienetes
documentais nos departamentos e laboratórios afectos aos centros de investigação, bem como de uma Biblioteca
Central que reúne a maioria dos recursos bibliográficos, teses e revistas científicas da UTAD. Esta Biblioteca dispõe
ainda de computadores e de zonas reservadas de estudo, onde os alunos poderão desenvolver pesquisas e trabalhos
de investigação. O acesso a publicações científicas de referência é facilitado por bibliotecas e bases de dados on-line
como a B-On. O acesso à rede sem fios está disponível em todo o campus. Em particular, o DF, dispõe salas de aula
equipadas com projetor multimédia, e laboratórios de apoio e ensaio, garantindo os necessários parâmetros de
qualidade.
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7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
UTAD has the resources to guarantee the level and quality of education required for the 3rd cycle course in Applied
Physics Science. In particular, it has adequate teaching and study spaces, several documental offices in the
departments and laboratories of the research centers, as well as the Central Library that brings together most of the
bibliographic resources of UTAD like theses, scientific journals, and reference books. This library has computers and
reserved study areas, where students can develop bibliographic research, handouts, and reports. The access to
reference scientific publications is facilitated by online libraries and databases like B-On. Wireless network access is
available throughout the campus. In particular, the DF has classrooms
equipped with a multimedia projector, and support and testing laboratories, ensuring the necessary work condicions
with good quality parameters.

7.2. Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TIC):

1-Estrutura de cálculo do DF 
2-Laboratório de Nanomateriais
Deposição de filmes finos: MOCVD assistido por aerossol, metalização por DC-Sputtering; carbono por vaporização
Caracterização elétrica (I-V) e ferroelétrica com controle de temperatura
Espectroscopia de impedâncias
Impressora 3D para polímeros
3-Lab Microscopia Eletrónica
Microscópio Varrimento (SEM), FEI Quanta 400, filamento de W, resolução 4 nm
Espetroscopia de Energia Dispersa (EDS), EDAX
Microscópio Transmissão (TEM), LEO 906E, filamento de W, resolução 0.3 nm
Difratómetro de Raios X para pós e filmes, PANalytical MPD, incluindo detetor X’Celerator;
4-Lab Instrumental do Complexo Laboratorial 
Crescimento de filmes finos: PVD (E-gun), Spin-coating e Sol-Gel,
Microscópio confocal
Microscópio de Força Atómica
Microscópio de Luz Polarizada
Espetroscopia ATR/FT-IR 
Análise térmica (TGA, DSC)
Espetrofotómetro (VIS-NIR)
Medidas de ângulo de contacto em modos estático e dinâmico
5-Lab Didática de Ciências e Tecnologia

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
1-DF calculation structure
2-Laboratory of Nanomaterials
Thin-film deposition: aerosol-assisted MOCVD, DC-Sputtering metallization; vaporization carbon
Temperature controlled electrical (I-V) and ferroelectric characterization
Impedance spectroscopy
3D Printer for Polymers
3-Lab Electron Microscopy
Scanning Microscope (SEM), FEI Quanta 400, W filament, 4 nm resolution
Energy Despersive Spectroscopy (EDS), EDAX
Transmission Microscope (TEM), LEO 906E, W filament, 0.3 nm resolution
X-ray powder diffractometer, PANalytical MPD, including X'Celerator detector;
4-Lab Instrumental Laboratory Complex
Thin-film growth: PVD (E-gun), Spin coating and Sol-Gel,
Confocal Microscope
Atomic Force Microscope
Polarized Light Microscope
ATR / FT-IR spectroscopy
Thermal Analysis (TGA, DSC)
Spectrophotometer (VIS-NIR)
Contact angle measurements in static and dynamic modes
5-Lab Didactics of Science and Technology

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.
8.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua
atividade científica

8.1. Mapa VI Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade
científica / Research centre(s) in the area of the study programme where teaching staff develops its scientific activity
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Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação (FCT) /
Classification FCT

IES / HEI N.º de docentes do CE integrados / Number of study
programme teaching staff integrated

Observações /
Observations

CITAB Muito Bom UTAD 2
CQ-VR Muito Bom UTAD 3
INESC-TEC Muito Bom Polo UTAD 2

CIDTFF Muito Bom U. Aveiro
(polo UTAD) 2

LAETA Excelente INEGI 1
IN-IFIMUP Excelente U. Porto 1
CEMMPRE Excelente U. Coimbra 1

Pergunta 8.2. a 8.4.

8.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos, em revistas de circulação
internacional com revisão por pares, livros ou capítulos de livro, relevantes para o ciclo de estudos, nos últimos 5 anos.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d9b8817c280
8.3. Mapa-resumo de atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento
tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) ou estudos artísticos, relevantes para o ciclo de estudos:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d9b8817c280
8.4. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas,
tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos. 

A UTAD estabelece protocolos e acordos de colaboração com universidades, centros de investigação e empresas
nacionais e internacionais. Estes acordos têm como objetivos o estabelecimento e reforço de parcerias bem como a
complementaridade de competências e equipamentos existentes no campus. Estas parcerias são promovidas pelos
docentes & investigadores, através das unidades de investigação e realizados com instituições congéneres e tecido
empresarial.
Os docentes e investigadores que integram o grupo principal desta proposta integram diversos centros de
investigação bem classificados, da UTAD, como o Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas
(CITAB) e o Centro de Química-Vila Real (CQ-VR), bem como unidades de investigação sediados em outras instituições
de ensino superior, nomeadamente o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Tecnologia e Ciência
(INESC-TEC), Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI), Centre for
Mechanical Engineering, Materials and Processes (CEMMPRE), Instituto de Física de Materiais Avançados,
Nanotecnologia e Fotónica da Universidade do Porto (IFIMUP) e Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na
Formação de Formadores (CIDTFF). 
De entre as parcerias existentes com outras instituições & centros de investigação, salientam-se os acordos com o
INESC-TEC, o Laboratório Associado Instituto Dom Luiz (IDL), Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde
(ICNAS), o IEP - Instituto Electrotécnico Português (https://www.iep.pt), o SIM - Laboratório de Sistemas,
Instrumentação e Modelação em Ciências e Tecnologias do Ambiente e do Espaço (SIM) e CFisUC - Centro de Física
da Universidade de Coimbra.
O número de projetos desenvolvidos na área de estudos ronda meia centena nos últimos 4 anos. Alguns desses
projectos:
POCI-01-0145-FEDER-029785 “Superhydrophobic films inspired in the surface of plant leaves and petals from Northern
Portugal (PORPLANTSURF)”. Financiamento global: € 192.598,75; UTAD: € 132.861,25 Período: out/2018- set/2021.
Investigador principal: Verónica de Zea Bermudez
03/SAICT/2005/16422 “Unitised regenerative fuel cell for efficient renewable energy supply: from materials to device
(UniRCell). Investigator: Doctor Filipe Figueiredo. Fianciamento global: € 2.251.685,38; UTAD: € 392.915,04. Período:
2016-2019; Participante: Verónica de Zea Bermudez (Webpage: http://www.unircell.pt/)
PTDC/NAN-MAT/28538/2017 NORTE-01-0145-FEDER-028538, DEMOM - Eng. de defeitos em filmes finos de niquelitas de
terras raras para metamateriais óticos e magnéticos", IR JA Moreira(FCUP), RL Pedro Tavares(UTAD) a 30%, Total 239
044.89€, UTAD: 34 086.72€. de 1/7/2018 – 30/6/2021
NORTE-01-0145-FEDER-000017-INTERACT – Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology.
Financiado pelo NORTE2020, eixo P1, FEDER Aviso Norte 45-2015-02), Financiamento global UTAD: 4.130.614,72€.
01/05/2016 e 30/05/2019. Participante: Pedro Tavares, Linha BEST.

8.4. List of main projects and/or national and international partnerships underpinning the scientific, technologic, cultural
and artistic activities developed in the area of the study programme. 

UTAD establishes collaboration protocols and agreements with universities, research centers and companies nationals
and internationals. These agreements aim to establish and strengthen partnerships as well as to complement the skills
and equipment existing campus. These partnerships are promoted by professors and researchers, through research
units and carried out with similar institutions and manufacturing enterprises and cooperations.
The teachers and researchers who are part of the main group of this proposal integrate several research centers of
UTAD, as the Center for Research and Agro-Environmental and Biological Technologies (CITAB) and the Chemistry
Center of Vila Real (CQ-VR), as well as research units based in other institutions higher education, namely the Institute
of Systems Engineering and Computers Technology and Science
(INESC-TEC), Institute of Science and Innovation in Mechanical Engineering and Industrial Engineering (INEGI), Center
for Mechanical Engineering, Materials and Processes (CEMMPRE), Institute for Advanced Materials Physics,
Nanotechnology and Photonics at the University of Porto (IFIMUP) and Research Center for Didactics and Technology
at Training of Trainers (CIDTFF).
Partnerships with other research institutions and centers include agreements with the
INESC-TEC, the Dom Luiz Institute Associated Laboratory (IDL), Institute of Nuclear Sciences Applied to Health

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d9b8817c280
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/6c7cb851-7dbe-0fec-e1f8-5d9b8817c280
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(ICNAS), the IEP - Portuguese Electrotechnical Institute (https://www.iep.pt), the SIM - Systems Laboratory,
Instrumentation and Modeling in Environmental and Space Sciences and Technologies (SIM) and CFisUC - Physics
Center
from the University of Coimbra.
The number of projects developed in the study area is around half a hundred in the last 4 years. Some of these
projects:
POCI-01-0145-FEDER-029785 “Superhydrophobic films inspired on the surface of plant leaves and petals from
Northern Portugal (PORPLANTSURF) ”. Global funding: € 192,598.75; UTAD: € 132,861.25 Period: Oct / 2018-Sep / 2021.
Principal investigator: Veronica de Zea Bermudez
03 / SAICT / 2005/16422 “Unitised regenerative fuel cell for efficient renewable energy supply: from materials to device
(UniRCell). Investigator: Doctor Filipe Figueiredo. Global financing: € 2,251,685.38; UTAD: € 392,915.04. Period: 2016-
2019; Participant: Verónica de Zea Bermudez (Webpage: http://www.unircell.pt/)
PTDC/NAN-MAT/28538/2017 NORTE-01-0145-FEDER-028538, DEMOM - Engineering of defects in rare earth nickelite
thin films for optical and magnetic metamaterials", IR JA Moreira(FCUP), RL Pedro Tavares(UTAD) a 30%, Total 239
044.89€, UTAD: 34 086.72€. de 1/7/2018 – 30/6/2021
NORTE-01-0145-FEDER-000017-INTERACT - Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology.
Funded by NORTH2020, axis P1, ERDF Northern Notice 45-2015-02), Global financing UTAD: 4.130.614,72€. 01/05/2016 e
30/05/2019. Participant: Pedro Tavares, Linha BEST.

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área (ensino superior
público)
9.1. Avaliação da empregabilidade dos graduados por ciclo de estudos similares com base em dados oficiais:

Não aplicável

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
Not applicable.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Não aplicável, pois os dados da DGES apenas permitem apoiar propostas de 1º ciclo. Neste ponto, a oferta desta
proposta apoia-se em dados de avaliação e de gestão interna da UTAD.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
Not applicable, as data from DGES is attached to support 1st cycle proposals. At this point, the offer of this proposal is
based on UTAD evaluation and internal management data.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
Os novos estatutos da UTAD afirmam uma abertura ao exterior no quadro de um Norte em rede, sendo o vértice
interior do triângulo que integra as Universidades do Minho e do Porto. Esta estratégia tem vindo a ser alargada a
redes de cooperação, nos domínios público e/ou privado, incluindo as instituições de matriz politécnica, tendo sido
consolidado o espaço transfronteiriço como eixo estratégico de intervenção, alargando a dinâmica de cooperação
existente para a Galiza ao espaço de Castela-Leão. A agenda da internacionalização através de redes de conhecimento
e de I&D e com programas de intercâmbio tem privilegiado o espaço da lusofonia e a rede ibero-americana. Deste
modo, a UTAD tem estabelecido consórcios de base regional visando a captação de estudantes do sistema politécnico
e universitário, sendo de realçar o consórcio estabelecido com os Politécnico de Bragança, Viana do Castelo, Viseu e
ISMAI e as universidades da Madeira UBI, pareceria que será alargada a esta proposta.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
UTAD's new statutes affirm an opening to the outside in the context of a networked North, with the internal apex of the
triangle that integrates the Universities of Minho and Porto. This strategy has been extended to cooperation networks
in the public and/or private domains, including institutions with a polytechnic matrix, having been the cross-border
area elected as a strategic intervention axis, broadening the dynamics to the space of Castile-Leon of the actual
cooperation with Galicia. The internationalization agenda through knowledge networks R&D and exchange programs
have favored the Lusophone space and the Ibero-American network. Thus, UTAD has established regionally-based
consortia aimed at attracting students from the polytechnic system. It should be noted the consortium established with
the Polytechnics of Bragança, Viana do Castelo, Viseu, ISMAI, and the Universities Madeira and Beira Interior, a
partnership that will be extended to this formative proposal.

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no espaço europeu
10.1. Exemplos de ciclos de estudos existentes em instituições de referência do Espaço Europeu de Ensino Superior com
duração e estrutura semelhantes à proposta: 
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Cursos a funcionar em Portugal e na Galiza (Espanha).
A - Meteorologia, Ciências Atmosféricas e Investigação Climática 
Lisboa (Ciências Geofísicas e da Geoinformação FCUL)
Évora (Ciências da Terra e do Espaço)
Aveiro (Física)
Vigo (Não tem oferta)
Santiago (Meio Ambiente e Recursos Naturais)
Corunha (Não tem oferta)

B – Engenharia Física e Física da Matéria Condensada 
UBI (Física e investigação em áreas específicas)
Coimbra (Física e investigação em áreas específicas: Astrofísica; Física Atómica e Molecular; Física Computacional;
Física Nuclear e das Partículas; Física da Matéria Condensada)
Nova de Lisboa (Engenharia Física (Física de Superfícies e Interfaces, Estudos em Materiais Avançados, Interacções
Atómicas e Moleculares, Reações Nucleares, Ótica)
Vigo (Física Aplicada)
Santiago (Ciência de Materiais)
Corunha (Física Aplicada, programa comum com a universidade de Vigo)

C -Ensino de C. Físicas 
Vigo (Não tem)
Santiago (Não tem)
Corunha (Inovação e Educação)

10.1. Examples of study programmes with similar duration and structure offered by reference institutions in the European
Higher Education Area:

Courses running in Portugal and Galicia (Spain):

A - Meteorology, Atmospheric Sciences, and Climate Research
Lisbon (Geophysical and Geoinformation Sciences FCUL)
Évora (Earth and Space Sciences)
Aveiro (Physics)
Vigo (No offer)
Santiago (Environment and Natural Resources)
La Coruña (No offer)

B - Physical Engineering and Condensed Matter Physics
UBI (Physics and research in specific areas)
Coimbra (Physics and research in specific areas: Astrophysics; Atomic and Molecular Physics; Computational
Physics; Nuclear and Particle Physics; Condensed Matter Physics)
Nova de Lisboa (Physical Engineering (Surface and Interface Physics, Advanced Materials Studies, Interactions Atomic
and Molecular, Nuclear Reactions, Optics)
Vigo (Applied Physics)
Santiago (Materials Science)
La Coruña (Applied Physics, a joint program with the University of Vigo)

C- Physical Sciences Education
Vigo (None)
Santiago (None)
La Coruña (Innovation and Education)

10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos análogos existentes em instituições de referência
do Espaço Europeu de Ensino Superior:

Esta formação em Ciências Físicas Aplicadas foca-se apenas em áreas em que assegura um corpo docente com
experiência e que permita ser diferenciador das ofertas existentes em Portugal e Galiza. Esta formação aposta, num
contexto de difícil captação de alunos, na excelência do trabalho produzido dirigido para áreas aplicadas das Ciências
Físicas nas áreas de especialidade referidas em 1.14, na dinâmica interna capaz de promover a integração e o estímulo
dos alunos e, no potencial de promover colaborações, estudos e aplicações em interação com o tecido
socioeconómico. 
A análise SWOT demonstra as vantagens internas da UTAD face a outras ofertas do mesmo tipo. O PhD Ciências
Físicas Aplicadas distingue-se de ofertas educativas semelhantes no contexto nacional e internacional por oferecer
aos doutorandos (e ao tecido sócio-económico) investigação e ambiente de investigação singulares e de nível
internacional.

10.2. Comparison with the intended learning outcomes of similar study programmes offered by reference institutions in
the European Higher Education Area:

This PhD in Applied Physical Sciences focuses only on areas where it ensures a group of teachers that allows it to
differentiate from the offerings in Portugal and Galicia. This training commitment in the context of difficult attracting
students, the excellence of the work produced directed to applied areas of the physical sciences in the areas of
expertise referred to in 1.14, the internal dynamics capable of promoting the integration of the students and the
potential collaborations, studies and applications in interaction with the socioeconomic society..
SWOT analysis demonstrates UTAD's internal advantages over other offerings of the same type. The PhD Applied
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Physics Sciences is distinguished from similar educational offerings in the national and international context by
offering PhD students (and to the socio-economic society) unique and world-class research and research
environment..

11. Estágios e/ou Formação em Serviço
11.1. e 11.2 Estágios e/ou Formação em Serviço

Mapa VII - Protocolos de Cooperação

Mapa VII - Não aplicável

11.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Não aplicável

11.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
<sem resposta>

11.2. Plano de distribuição dos estudantes

11.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e/ou formação em serviço demonstrando a adequação
dos recursos disponíveis.(PDF, máx. 100kB).

<sem resposta>

11.3. Recursos próprios da Instituição para acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios
e/ou formação em serviço.

11.3. Recursos próprios da Instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes nos estágios e/ou formação
em serviço:

Não aplicável

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
Not applicable.

11.4. Orientadores cooperantes

11.4.1. Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

11.4.1 Mecanismos de avaliação e seleção dos orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino superior e as instituições de estágio e/ou formação em serviço (PDF, máx.
100kB).

<sem resposta>

11.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com estágio
obrigatório por lei)

11.4.2. Mapa X. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (obrigatório para ciclo de estudos com
estágio obrigatório por Lei) / External supervisors responsible for following the students' activities (mandatory for study
programmes with in-service training mandatory by law)

Nome /
Name

Instituição ou estabelecimento a
que pertence / Institution

Categoria Profissional /
Professional Title

Habilitação Profissional (1)/
Professional qualifications (1)

Nº de anos de serviço / Nº
of working years

<sem resposta>
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12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

1. Os doutorandos encontrarão um ambiente de aprendizagem e de investigação propício combinando três vertentes:
(a) um campus atrativo integrado num jardim botânico; (b) ambiente de investigação que articula e combina diversas
competências; (c) uma relação cordialidade e de proximidade com os investigadores.
2. O Doutoramento em Ciências Físicas Aplicadas distingue-se de ofertas educativas semelhantes no contexto
nacional e internacional por oferecer aos doutorandos (e ao tecido socioeconómico) investigação e ambiente de
investigação singulares e de nível internacional:
(a) em Meteorologia, Ciências Atmosféricas e Investigação Climática por colocar a enfase em climatologia aplicada aos
sistemas agroflorestais.
(b) em Engenharia Física e Física da Matéria Condensada por haver sinergia e articulação entre a química dos
materiais e a física do estado sólido que não existe nos grupos tradicionais de física ou de química.
(c) em Ensino das Ciências Físicas por haver forte ligação entre desenvolvimento profissional, qualidade das práticas
educativas em diferentes níveis de ensino e a investigação em educação em Ciências Físicas numa perspetiva Open
Science.
3. Está em curso a preparação de oferta de 1º ciclo em Licenciatura em Engenharia Física, com formação forte em
Física da Matéria Condensada e oferta em Pós-Graduação em Clima e Alterações Climáticas.
4. Corpo docente cientificamente competente, produtivo, integrado em Centros/Unidades de investigação bem
classificados, com dimensão adequada ao ciclo de estudos e nas áreas científicas do curso. Histórico do corpo
docente com diversos projetos de investigação financiados e em curso na área das Ciências Físicas com forte
compromisso com o desenvolvimento socio-empresarial
5. Ambiente de investigação de qualidade e proporcionador de condições de trabalho adequado aos doutorandos nas
áreas foco do doutoramento (e.g. participação e coordenação de um grande número de projetos nacionais e
internacionais; elevada produção científica, internacionalização, experiência de orientação de doutoramentos, etc.).
6. Organização e condições de acolhimento: Infraestruturas principais boas e recentes. Boa organização e acesso a
recursos fundamentais como informáticos e bibliotecas. Existência de Gabinetes de Apoio e Serviços especializados.
7. Sinergias criadas pelo envolvimento de 3 áreas de investigação e possível inserção no mercado de trabalho.
Articulação entre investigação em Ensino de Física e as outras áreas.
8. Existência de Portal sobre Narrações Multimodais (MNP) (http://multimodal.narratives.utad.pt/) que permite
promover o desenvolvimento profissional, a qualidade das práticas educativas e a investigação em educação em
Ciências Físicas, numa perspetiva Open Science.
9. Existência do Encontro Internacional a Voz dos Professores de C & T (http://vpct2018.utad.pt/), ocorrendo
bienalmente e que permite a ligação entre investigação e práticas educativas no Ensino de Ciências Físicas.

12.1. Strengths:
1. Doctoral students will find an encouraging environment for research and learning that combines three strands: (a)
an attractive campus inserted in a botanical garden; (b) research environment that articulates and combines various
competencies; (c) a cordial and close relationship with the researchers.
2. The PhD in Applied Physical Sciences differs from similar educational courses in the national and international
context of offering doctoral students (and the socio-economic environment) research and singular and international
research: (a) in Meteorology, Atmospheric Sciences, and Climate Research for placing the emphasis on climatology
applied to agroforestry systems; (b) in Physical Engineering and Condensed Matter Physics because there are synergy
and articulation between chemistry of materials and solid-state physics that does not exist in traditional physics or
chemistry groups; (c) in Physical Sciences Education because there is a strong connection between professional
development, quality of practice at different levels of education and research in Physical Science Education from an
Open Science perspective.
3. The preparation of the 1st cycle courses in Physical Engineering, with strong training in Condensed Matter Physics,
and in Climate and Climate Change.
4. Scientifically competent, productive teachersintegrated into well-evaluated Research Centers/Units appropriate to
the course and their scientific areas of the expertise. Historical of this group of teachers with funded research projects,
several ongoing, in the area of Physical Sciences with strong commitment to social-economic development.
5. Quality research environment and adequate working conditions for doctoral students PhD focus areas (eg
participation and coordination of a large number of national and international projects international; high scientific
production, internationalization, doctoral supervision experience, etc.).
6. Organization and reception conditions: good and recent major infrastructures; good organization and access to key
resources such as computers and libraries.; existence of support Offices and specialized Services.
7. Synergies created by the involvement of 3 research areas and possible insertion in the labor market. Articulation
between research in Physics Education and other areas.
8. Existence of Portal on Multimodal Narrations (MNP) (http://multimodal.narratives.utad.pt/) that allows promote
professional development, the quality of educational practices and research in Physical Sciences Education, from an
Open Science perspective.
9. Existence of the International Voice of S&T Teachers Meeting (http://vpct2018.utad.pt/), taking place biennially that
allows the connection between research and educational practices in Physical Sciences Education.

12.2. Pontos fracos:
1. Atualmente a UTAD não tem oferta formativa do no 1º e 2 ciclos nas áreas de especialidade deste curso. 
2. Número de projetos em que a UTAD é líder está abaixo da média nacional.
3. Pessoal técnico com formação adequada, mas em número que dificulta a manutenção de equipamentos. 
4. Dificuldades recorrentes no processo de compra de material e ferramentas de apoio à investigação.

12.2. Weaknesses:
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1. Currently, UTAD has no training offer for the 1st and 2nd cycles in the areas of expertise of this PhD .
2. The number of projects where UTAD is a leader is below the national average.
3. Well-trained technical personnel, but in numbers that make equipment maintenance difficult.
4. Recurring difficulties in the process of purchasing research support materials and tools.

12.3. Oportunidades:
1. Intensificação da colaboração entre Departamentos da UTAD (em particular entre os departamentos de Física e
Química) e entre a UTAD e empresas potencialmente participantes em projetos de investigação e desenvolvimento.
2. Melhoria das atividades laboratoriais por partilha de equipamentos de empresas com as quais a UTAD tem
parcerias.
3. Melhoria de produtividade científica em três áreas de especialidade com características singulares no contexto
nacional e internacional.
4. Captação em todo o mundo de alunos falantes de português e da América Latina.
5. Financiamento crescente, nomeadamente de projetos de investigação e bolsas doutorais, o que favorece o potencial
de captação de alunos.
6. Parcerias com empresas, que favorecem a capacidade de doutoramentos em ambiente empresarial.
7. Diminuição do valor das propinas de doutoramento;
8. Tirar partido da pareceria entre a UTAD e o centro IKTS da Fraunhofer em Dresden. O novo centro vai instalar-se no
Regia Douro Parque e pretende acelerar as áreas da modelação e adaptação às alterações climáticas e agricultura de
precisão, nomeadamente nas áreas da vinha e do vinho (viticultura inteligente).

12.3. Opportunities:
1. Increase of collaboration between UTAD departments (in particular between the Physics and Chemistry) and
between UTAD and enterprises potentially participating in research and development projects.
2. Improvement of laboratory activities by sharing equipment of companies with which UTAD has partnerships.
3. Improved scientific productivity in three areas of expertise with unique characteristics in the National and
international context.
4. Enrollment of Portuguese-speaking students from around the world and from Latin America.
5. Growth of funding, in particular for research projects and doctoral fellowships, which favors the potential of student
recruitment.
6. Partnerships with enterprises and corporations, which favor the ability of doctorates in business ou industrial
environment.
7. Reduction of the doctoral fees;
8. Take advantage of the partnership between UTAD and Fraunhofer's IKTS center in Dresden. The new center will be
located in Regia Douro Parque and aims to accelerate the areas of modeling and adaptation to climate change and
smart agriculture, namely in the areas of vineyards and wine (smart viticulture)..

12.4. Constrangimentos:
1. O número de mestres em Física e Eng. Física, em Portugal, é reduzido.
2. Número limitado de bolsas de doutoramento.
3. Existência de outros cursos nacionais e internacionais concorrentes, em particular os programas doutorais
financiados diretamente pela FCT;
4. Necessidade de apoiar institucionalmente as formalidades indispensáveis para acolher os alunos estrangeiros.
5. Existência de cursos doutorais na vizinha Galiza com propinas muito baixas;
6. Atualmente a FCT não financia a manutenção de equipamento e dificulta processualmente a aquisição de novo
equipamento.
7. Localização da Universidade num território de baixa densidade populacional, 
8. O tecido empresarial local é de pequena dimensão e diversidade. 
9. A oferta de emprego local nem sempre se caracteriza por exigência de formação avançada ou para áreas de
investigação e desenvolvimento na área de Ciências Físicas.

12.4. Threats:
1. The number of MSc in Physics and MSc in Physical Engineering in Portugal is low;
2. The limited number of doctoral scholarships;
3. Existence of concurrent courses national and international, chiefly doctoral programs financed directly by the FCT;
4. Need for institutional support in institutionally supporting the indispensable formalities to accommodate foreign
students;
5. Existence of doctoral courses in neighboring Galicia with very low tuition fees;
6. Presently FCT does not finance equipment maintenance and makes it difficult to acquire new equipment;
7. University location in a sparsely populated territory;
8. The local business environment is small and diverse.
9. Local job offer does not require often advanced training or research and development skills in the area of Physical
Sciences

12.5. Conclusões:
A elaboração do presente documento e o diálogo dos docentes de várias áreas aplicadas das Ciências Físicas,
permitiu refletir sobre algumas opções e conteúdos programáticos, reunidas ao longo de anos de experiência pela
generalidade dos docentes que colaboram na realização diária dos cursos de 1º e 2º Ciclos.
A proposta deste 3º Ciclo enquadra-se na estratégia e plano de atividades da UTAD e da ECT, e que se encontra
contextualizada nas orientações gerais da Universidade, validadas no Conselho Geral, fomentando dinâmicas
endógenas e privilegiando projetos com escala e dimensão que aumentem os níveis de eficácia da instituição e
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contrarie a fragmentação institucional.
O curso proposto tem o suporte principal de quatro Centros de Investigação reconhecidos pela FCT e com
classificações de Muito Bom e Excelente (e ainda mais três centros), e o corpo docente afeto a cada uma das
especialidades são todos membros elegíveis de Centros de Investigação e com experiência de supervisão.
Salientamos ainda a existência de recursos científicos (laboratórios, ou meios computacionais) e suporte em linhas de
investigação existentes e ainda o quadro de recursos humanos com formação académica adequada no âmbito da área
do conhecimento e com experiência profissional suficientemente abrangente e crítico para a supervisão e formação de
novos quadros, quer ao nível de aspetos metodológicos das Ciências Físicas , quer ao nível dos aspetos didáticos das
mesmas especialidades.

12.5. Conclusions:
The elaboration of this document and the dialogue with professors of various applied areas of Physical Sciences,
allowed us to reflect on some options and syllabus, gathered over years of experience by the majority of the teachers
who collaborate in the daily accomplishment of the courses of 1st and 2nd Cycles.
The proposal of this 3rd Cycle program fits in with the strategy and activity plan of UTAD, and its schools ECT and
ECVA, and that is contextualized in the general orientations of the University, validated in the General Council,
promoting endogenous dynamics and favoring projects with scale and dimension that increase the levels.
effectiveness of the institution and counter institutional fragmentation.
The proposed course is supported by four FCT-recognized Research Centers classified recently Very Good and
Excellent (and three more centers), and the teachers of the three areas of expertise (please see 1.14) are all eligible
members of Research Centers and have experience as scientific supervisors.
It is also important to emphasize the existence of scientific resources (laboratories, equipment, or computational
means) and support in actual lines of research. There is as well a human resources set, with adequate academic
training in the subject, and sufficiently comprehensive and critical professional experience for the supervision and
training of new able professionals, both in the methodological aspects of the Physical Sciences and in the didactic
aspects of this area of knowledge.


