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NCE/20/2000120 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de
estudos

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

Universidade Do Porto

1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):
Universidade Do Minho
Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade De Ciências (UP)

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
Escola De Ciências E Tecnologia (UTAD)
Escola De Ciências (UM)

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Matemática e Aplicações

1.3. Study programme:
Mathematics and Applications

1.4. Grau:
Doutor

1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Matemática

1.5. Main scientific area of the study programme:
Mathematics

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

461

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:

-

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:

-

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:
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1.10. Condições específicas de ingresso.
1. Os candidatos deverão ter formação académica em Matemática, Estatística, Física ou Ciências da Computação (ou
área afim) do seguinte tipo: 
A) mestre ou equivalente legal
B) grau universitário oficial de um país do Espaço Europeu de Educação Superior que permita o acesso ao mestrado e
reúna um mínimo de 300 ECTS dos quais, pelo menos 60, são de nível de mestrado. 
2. Poderão ser admitidos candidatos com um currículo académico, científico ou profissional reconhecido como
relevante e apropriado para a realização do programa pelo órgão científico legal e estatutariamente competente das
universidades onde pretendem ser admitidos.

1.10. Specific entry requirements.
1. Candidates must have academic training in Mathematics, Statistics, Physics or Computer Science (or related field) of
the following type:
A) master or legal equivalent
B) official university degree from a country in the European Higher Education Area that allows access to the master's
degree and gathers a minimum of 300 ECTS, of which at least 60 are at master's level.
2. Candidates with an academic, scientific or professional curriculum recognized as relevant and appropriate for
carrying out the program by the legal and statutory competent body of the universities where they intend to be
admitted may be admitted.

1.11. Regime de funcionamento.
Diurno

1.11.1. Se outro, especifique:
-

1.11.1. If other, specify:
-

1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Escola de Ciências da Universidade do Minho, Escola de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago
de Compostela, Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Vigo, Escuela Internacional de Doctorado de
la Universidad da Coruña.

1.12. Premises where the study programme will be lectured:
Faculty of Sciences - University of Porto, School of Sciences - University of Minho, School of Science and Technology -
University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Faculty of Mathematics - University of Santiago de Compostela, Escuela
Internacional de Doctorado de la Universidad of Vigo, Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad da
Coruña.

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

1.13._Regulamento_no_42_2019.pdf
1.14. Observações:

O CE surge do projeto UNISF (UNIversidade Sem Fronteiras), cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional FEDER através do programa INTERREG V-A Espanha-Portugal (POCTEP) 2014-2020, no qual participam as
Universidades do Porto (UPorto), Minho (UMinho), Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Santiago de Compostela
(USC), Vigo (UV), Corunha (UC), e a Fundação Centro de Estudos Euro Regionais (FCEER). O projeto pretende
fortalecer as relações da Rede de Universidades da Euro-região Galiza-Norte de Portugal. Um dos objetivos é a criação
de um 3ºC na área da Mat (Pura, Aplicada ou Aplicações da Mat), incluindo todas as universidades parceiras. 

Prevêem-se 3 anos curriculares, com 180 ECTS, incluindo 2 UCs semestrais no 1º ano, Seminário de Matemática 1
(Seminário Mat 1) e Seminário de Matemática 2 (Seminário Mat 2), e a realização de um Workshop em Matemática
(Workshop Mat) em cada um dos semestres 3 a 6 (S3-S6). Os Seminários e Workshops decorrerão alternadamente em
Portugal e Espanha, em cada uma das IES participantes, desta forma:
– Seminário Mat 1 e Workshops Mat dos S3 e S5 no início dos S1, S3 e S5, respetivamente
– Seminário Mat 2 e Workshops Mat dos S4 e S6 no final dos S2, S4 e S6, respetivamente.

Distribuição dos 180 ECTS do CE:
– componente letiva a realizar no 1º ano com 2 UCs: Seminário Mat 1 no S1 - 3 ECTS; Seminário Mat 2 no S2 - 6 ECTS;
– participação oral com suporte escrito num dos Workshops Mat dos S3 e S4 e num dos Workshops dos S5 e S6 - 6
ECTS;
– tese com 165 ECTS em co-orientação transfronteiriça. 

Em Seminário Mat 1, o estudante deve elaborar um relatório sobre uma palestra realizada por docentes. A associação
"estudante-tema-orientadores" deve ser formalmente aprovada pela Comissão Académica do Programa Doutoral
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(CAPD) até 3 meses após o início do ano letivo. Em Seminário Mat 2, o estudante deverá apresentar uma palestra
relacionada com o seu projeto de tese. A avaliação dos Seminários e Workshops ficará a cargo de uma Comissão, a
definir pela CAPD, constituída por docentes das 6 IES parceiras. 
Na Tese, o estudante entregará anualmente um Relatório de Atividades e um Plano de Atividades que serão avaliados
pela CAPD tendo em conta os pareceres dos orientadores. Para além do previsto nos respetivos regulamentos de 3ºC
das IES parceiras, será motivo de exclusão do CE ter 2 apreciações anuais da CAPD negativas.

O grau de doutor será conjunto e atribuído por todas as universidades participantes.

Para completude das informações fornecidas nos campos acima: 
a) regulamentos de creditação de formação e experiência profissional das restantes universidades parceiras
portuguesas: 
(i) UMinho: http://www.dps.uminho.pt/uploads/Despacho_RT-11_2009.pdf; 
(ii) UTAD: https://www.utad.pt/sa/wp-
content/uploads/sites/23/2019/07/Reg_599_2019_CredCompetenciasFormExpProfissional.pdf
b) as condições de ingresso estão de acordo com a legislação espanhola para o funcionamento dos 3os ciclos - Real
Decreto 99/2011 de 28 de janeiro.

1.14. Observations:
The study programme (SP) is part of the UNISF (UNIversidade Sem Fronteiras) project, co-financed by the European
Regional Development Fund FEDER through the INTERREG VA Spain-Portugal (POCTEP) 2014-2020 program,
including the Universities of Porto (UPorto), Minho (UMinho), Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Santiago de
Compostela (USC), Vigo (UV) and Coruña (UC), and the Foundation Center for Euro Regional Studies (FCEER). The
project aims to strengthen the links between Universities in the Galicia-Northern Portugal Euroregion. One of the
objectives is the creation of a joint 3rd cycle in the area of   Maths - Pure, Applied or Applications of Maths.

The study plan accounts for 3 curricular years, totaling 180 ECTS, including 2 semester UCs in the 1st year, Seminar in
Mathematics 1 (Seminar Mat 1) and Seminar in Mathematics 2 (Seminar Mat 2), and the holding of a Workshop in
Mathematics (Workshop Mat) in each of semesters 3 to 6 (S3-S6). Seminars and Workshops will take place alternately
in Portugal and Spain, in each of the participating HEIs, according to the following:
- Seminar Mat 1 and Workshops Mat from S3 and S5 at the beginning of S1, S3 and S5, resp.
- Seminar Mat 2 and Workshops Mat from S4 and S6 at the end of S2, S4 and S6, resp.

Distribution of the180 ECTS:
- teaching component to be held in the 1st year with 2 UCs: Seminar Mat 1 in S1 - 3 ECTS; Seminar Mat 2 at S2 - 6
ECTS;
- oral participation with written support in one of the Workshops Mat of S3 and S4 and one of the Workshops of S5 and
S6 - 6 ECTS;
- thesis with 165 ECTS in joint cross-border orientation.

In Seminar Mat 1, the student prepares a report on a lecture given by teachers. The association "student-theme-
advisors" must be formally approved by the Academic Committee of the Doctoral Program (CAPD) within 3 months
after the beginning of the academic year. In Seminar Mat 2, the student presents a lecture related to his/her thesis
project. The Seminars' and Workshops' evaluation will be done by a Commission, to be defined by CAPD, made up of
teachers from the 6 partner HEIs.
In the Thesis, the student annually submits an Activity Report and an Activity Plan, to be evaluated by CAPD taking
into account the advisors' opinions. In addition to the provisions of the respective 3rd Cycle regulations of the partner
HEIs, it will be a reason for exclusion from the EC to have 2 negative CAPD annual assessments.

The doctoral degree will be joint and awarded by all partner IHE.

To complete the information provided:
a) regulations for accreditation of training and professional experience of the remaining Portuguese partner
universities:
(i) UMinho: http://www.dps.uminho.pt/uploads/Despacho_RT-11_2009.pdf;
(ii) UTAD: https://www.utad.pt/sa/wp-
content/uploads/sites/23/2019/07/Reg_599_2019_CredCompetenciasFormExpProfissional.pdf
b) admission conditions are in accordance with Spanish legislation for 3rd cycles - Royal Decree 99/2011 of 28 January.

2. Formalização do Pedido
Mapa I - Universidade do Porto: Conselho Pedagógico da FCUP

2.1.1. Órgão ouvido:
 Universidade do Porto: Conselho Pedagógico da FCUP

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._cp_fcup.pdf
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Mapa I - Universidade do Porto: Conselho Científico da FCUP

2.1.1. Órgão ouvido:
Universidade do Porto: Conselho Científico da FCUP

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

Mapa I - Universidade do Minho: Conselho Pedagógico da Escola de Ciências

2.1.1. Órgão ouvido:
 Universidade do Minho: Conselho Pedagógico da Escola de Ciências

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

 
Mapa I - Universidade do Minho: Conselho Científico da Escola de Ciências

2.1.1. Órgão ouvido:
 Universidade do Minho: Conselho Científico da Escola de Ciências

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

 
Mapa I - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: Conselho Pedagógico da Escola de Ciências e
Tecnologia

2.1.1. Órgão ouvido:
 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: Conselho Pedagógico da Escola de Ciências e Tecnologia

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

 
Mapa I - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: Conselho Científico da Escola de Ciências e
Tecnologia

2.1.1. Órgão ouvido:
 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: Conselho Científico da Escola de Ciências e Tecnologia

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

 
Mapa I - Universidade do Porto: Reitor da Universidade do Porto

2.1.1. Órgão ouvido:
 Universidade do Porto: Reitor da Universidade do Porto

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Despacho reitoral_3ºC Matemática e Aplicações.pdf

 
Mapa I - Universidade de Santiago de Compostela: Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

2.1.1. Órgão ouvido:
 Universidade de Santiago de Compostela: Reitor da Universidade de Santiago de Compostela

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._Despacho reitoral_U. Compostela.pdf

 
Mapa I - Universidade da Coruña: Director da Escola Internacional de Doutoramento da Universidade da
Coruña

2.1.1. Órgão ouvido:
 Universidade da Coruña: Director da Escola Internacional de Doutoramento da Universidade da Coruña

2.1.2. Cópia de ata (ou extrato de ata) ou deliberação deste órgão assinada e datada (PDF, máx. 100kB):
 2.1.2._20200901-Informe_EIDUDC_PD_Matematicas_Aplicaciones.report.pdf
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Mapa I - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: Conselho Académico

2.1.1. Órgão ouvido:
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: Conselho Académico

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

Mapa I - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: Conselho do Colégio Doutoral

2.1.1. Órgão ouvido:
 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro: Conselho do Colégio Doutoral

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

 
Mapa I - Universidade de Vigo: Reitor da Universidade de Vigo

2.1.1. Órgão ouvido:
 Universidade de Vigo: Reitor da Universidade de Vigo

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

 A colaboração transfronteiriça, favorecida pela afinidade cultural, proporcionará uma melhoria da qualidade, prestígio
e impacto da investigação nas instituições e centros de investigação da Galiza-Norte de Portugal, um aumento da
visibilidade institucional e um incentivo à mobilidade e colaboração científica de docentes e investigadores. Reunindo
competências científicas das várias instituições, é criada uma forte massa crítica, o que permite ultrapassar alguma
fragmentação de recursos docentes de programas com uma única instituição e aumentar a atratividade do CE . 

 Tendo acesso a diferentes áreas científicas e recursos, pretende-se que os estudantes adquiram capacidades para:
projetar e desenvolver investigação original, de forma autónoma ou em parceria; analisar crítica e sinteticamente
ideias novas e complexas; transferir conhecimento, para pares ou sociedade em geral; estabelecer uma rede de
contactos profissionais; construir uma visão crítica do conhecimento e realidade.

3.1. The study programme’s generic objectives:
 Cross-border collaboration, favored by cultural affinity, will provide an improvement in the quality, prestige and impact

of research in institutions and research centers in Galicia-Northern Portugal, an increase in institutional visibility and
an incentive to the mobility and scientific collaboration of teachers and researchers . By bringing together scientific
competences from the various institutions, a strong critical mass is created, which allows overcoming some
fragmentation of program teaching resources with a single institution and increasing the attractiveness of the study
programme.

 Having access to different scientific areas and resources, it is intended that students acquire the skills to: design and
develop original research, independently or in partnership; critically and synthetically analyze new and complex ideas;
transfer knowledge, to peers or society in general; establish a network of professional contacts; build a critical view of
knowledge and reality.

3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes:
 Competências gerais: 

 1.Compreensão sistemática da área de estudo da Mat. e domínio dos correspondentes métodos de investigação.
 2.Conceição, desenho e implementação de um processo substancial de investigação.

 3.Alargamento das fronteiras do conhecimento através de uma investigação original. 
 4.Comunicação eficiente com a comunidade académica e científica e com a sociedade em geral no âmbito dos seus

conhecimentos. 
 5.Promoção, em contextos académicos e profissionais, do avanço científico numa sociedade baseada no

conhecimento. 

Competências específicas na área da Mat.: 
 1.Desenvolvimento de técnicas, linguagens e ferramentas teóricas e/ou computacionais adequadas para a resolução

de problemas. 
 2.Aprofundamento de técnicas gerais e abordagem autónoma de problemas mat. 

 3.Modelação inovadora e resolução de fenómenos científicos, no âmbito das aplicações da mat. 
4.Integração em grupos de trabalho uni/multidisciplinares. 
5.Detecção de novos campos de aplicação da Mat.
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3.2. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be developed by the students:
General skills:
1. Systematic understanding of the study area of   Mathematics (Maths) and mastery of the corresponding research
methods.
2. Conception, design and implementation of a substantial investigation process.
3. Widening the frontiers of knowledge through original research.
4. Efficient communication with the academic and scientific community and with society in general within the scope of
their knowledge.
5. Promotion, in academic and professional contexts, of scientific advancement in a knowledge-based society.

Specific competences in Maths:
1. Development of techniques, languages   and theoretical and/or computational tools suitable for problem solving.
2. Deepening of general techniques and autonomous approach to maths' problems.
3. Innovative modeling and resolution of scientific phenomena, within the scope of applications of Maths
4.Integration into uni / multidisciplinary working groups.
5. Detection of new fields of application of Maths.

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 existência deste doutoramento conjunto virá reforçar o consórcio estabelecido entre as seis universidades no
âmbito do projeto UNISF, fomentando a mobilização e a criação de sinergias entre docentes e investigadores de várias
áreas, a mobilidade de estudantes, projetos de investigação entre as instituições universitárias parceiras, projetos de
investigação com a indústria, … É expectável que as colaborações conduzam ao desenvolvimento de novas valências
na área, fundamentais para um ensino e investigação de qualidade em qualquer instituição de ensino superior.
Acreditamos ainda que, pelo seu carácter transversal, o doutoramento conseguirá formar profissionais versáteis que
serão agentes inovadores e geradores de novos paradigmas de empregabilidade. 

Reunindo os recursos disponibilizados pelas seis universidades participantes e pelos centros de investigação e
escolas doutorais associadas (CMUP, INESC TEC, CMAT, CBMA, CF-UM-UP, ISR, CEMAT, IMAT, ECOBAS, EIDO,
EIDUDC, EIDUC/CITUC), as condições de acolhimento oferecem um ambiente privilegiado para a condução a bom
porto dos trabalhos de doutoramento, combinando reputadas valências pedagógicas com uma excelente investigação
científica, muitas vezes apoiada por projetos de investigação de alta qualidade.
A criação do programa doutoral irá portanto ao encontro das principais missões das seis universidades parceiras -
criação de conhecimento científico de excelência, através de formações de nível superior rigorosas, atualizadas, de
alto nível e fortemente ancoradas na investigação, valorização social e económica do conhecimento e a participação
ativa no progresso das comunidades em que se inserem. 

Finalmente, observa-se que, tratando-se de um CE experimental com financiamento europeu, a consolidação do
programa poderá dar lugar a uma reorganização da oferta de programas de doutoramento das várias universidades
parceiras, com a incorporação de novas linhas de investigação junto dos corpos docentes correspondentes.

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 existence of this joint doctoral program will reinforce the consortium established between the six universities
within the scope of the UNISF project, promoting the mobilization and creation of synergies between teachers and
researchers from various areas, student mobility, research projects between partner university institutions, research
projects with industry,… It is expected that the collaborations will lead to the development of new skills in the area,
which are fundamental for quality teaching and research in any higher education institution. We also believe that, due
to its transversal character, the PhD will be able to train versatile professionals who will be innovative agents and
generators of new employability paradigms.

Gathering the resources made available by the six participating universities and the research centers and associated
doctoral schools (CMUP, INESC TEC, CMAT, CBMA, CF-UM-UP, ISR, CEMAT, IMAT, ECOBAS, EIDO, EIDUDC, EIDUC /
CITUC), reception conditions offer a privileged environment for the successful conduct of doctoral work, combining
reputable pedagogical skills with excellent scientific research, often supported by high quality research projects.
The creation of the doctoral program will therefore meet the main missions of the six partner universities - creation of
scientific knowledge of excellence, through rigorous, up-to-date, high-level training and strongly anchored in research,
social and economic valorization of knowledge and the active participation in the progress of the communities in
which they operate.

Finally, it is observed that, in the case of an experimental cycle of studies with European funding, the consolidation of
the program may give rise to a reorganization of the offer of doctoral programs from the various partner universities,
with the incorporation of new lines of research within the corresponding faculties.

4. Desenvolvimento curricular
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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:

<sem resposta>

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

Mapa II - Não aplicável

4.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Não aplicável

4.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 Not applicable

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

Matemática /
Mathematics M 174 6

(1 Item)  174 6  

4.3 Plano de estudos

Mapa III - Não aplicável - 1º, 2º e 3º anos/ 1st, 2nd, 3rd years

4.3.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Não aplicável

4.3.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable):
 Not applicable

4.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º, 2º e 3º anos/ 1st, 2nd, 3rd years

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 Opcional Observações /
Observations (5)

Seminário em
Matemática 1/Seminar in
Mathematics 1

M Semestral/Semester 81 S-12; 3 -

Seminário em
Matemática 2/Seminar in
Mathematics 2

M Semestral/Semester 162 S-6; OT-18; 6

Workshops em
Matemática/Workshops
in Mathematics

M Modular/Modular 162 S-12; OT-12; 6 1
Estes ECTS são obtidos da
aprovação em dois
workshops, um do 2º ano e
outro do 3º ano.

Tese M Plurianual 4455 OT-264; 165 -
(4 Items)        
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4.4. Unidades Curriculares

Mapa IV - Seminário em Matemática 1

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Seminário em Matemática 1

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Seminar in Mathematics 1

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 81 horas

4.4.1.5. Horas de contacto:
 12 horas - S

4.4.1.6. ECTS:
 3

4.4.1.7. Observações:
 O Seminário em Matemática 1 decorre no início do primeiro semestre do 1º ano do CE. Os membros do corpo docente

fazem exposições de possíveis temas de doutoramento nas suas áreas de investigação, dando a conhecer aos
estudantes parte da investigação que é desenvolvida nas universidades parceiras e proporcionando um primeiro
contacto com as suas equipas e as áreas de investigação aí existentes.

4.4.1.7. Observations:
 The Seminar in Mathematics 1 takes place at the beginning of the first semester of the 1st year of CE. Faculty members

make presentations on possible doctoral topics in their research areas, making students aware of part of the research
that is developed at partner universities and providing a first contact with their teams and the research areas there.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Ana Jacinta Pereira da Costa Soares 6 horas (S)/ Miguel Brozos 6 horas (S)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Dependendo dos temas apresentados e das preferências dos estudantes, esta UC contará com a participação de

outros elementos do corpo docente deste ciclo de estudos.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Pretende-se que os estudantes assistam às exposições efectuadas pelos docentes e investigadores do CE e tenham,

assim, um primeiro contacto com a actividade de investigação recente desenvolvida nas universidades participantes. 
 Esta UC contribui para que os estudantes desenvolvam as seguintes competências: 

 – adquirir resultados matemáticos; 
 – formular e resolver problemas;

 – desenvolver a expressão escrita rigorosa;
 – desenvolver a capacidade de aprendizagem autónoma, de investigação e de comunicação.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 It is intended that students attend the exhibitions made by teachers and researchers of the EC and thus have a first

contact with the recent research activity developed at participating universities.
 This UC helps students to develop the following skills:

 - acquire mathematical results;
 - formulate and solve problems;
 - develop rigorous written expression;

 - develop autonomous learning, research and communication skills.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 Não há conteúdos programáticos previamente definidos para esta UC. 

 Cada estudante escolhe o tema de uma das exposições efetuadas pelos docentes e investigadores e prepara um
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relatório sobre este tema. A escolha do tema do Seminário em Matemática 1 é independente das preferências do
estudante relativamente ao tema em que virá a desenvolver a sua tese.

4.4.5. Syllabus:
There are no program contents previously defined for this UC.
Each student chooses the theme of one of the presentations made by teachers and researchers and prepares a report
on this theme. The choice of the theme of the Seminar in Mathematics 1 is independent of the student's preferences in
relation to the theme on which he will develop his thesis.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos para esta UC não são definidos previamente, mas devem estar completamente alinhados
com o tema da exposição escolhido pelo estudante para realizar o relatório.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus contents for this UC are not previously defined, but must be completely aligned with the theme of the
exhibition chosen by the student to make the report.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O estudante elabora um relatório sobre o tema da exposição que escolheu do conjunto de palestras a que assistiu. A
Comissão Científica do CE promove os procedimentos adequados para que o estudante possa discutir o tema
escolhido com os docentes do CE. Assegura, também, a implementação de um processo de avaliação do relatório, em
estreita colaboração com os docentes e investigadores que apresentaram as palestras escolhidas pelos estudantes.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The student writes a report on the theme of the exhibition he chose from the set of lectures he attended. The Scientific
Committee of the EC promotes the appropriate procedures so that the student can discuss the chosen topic with the
teachers of the EC. It also ensures the implementation of a report evaluation process, in close collaboration with the
professors and researchers who presented the lectures chosen by the students.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A comissão científica do CE assegura a realização de um leque variado de palestras pelo corpo docente, de forma a
proporcionar aos estudantes um primeiro contacto com temas de investigação recentes. 

Depois de o estudante escolher o tema sobre o qual pretende realizar o relatório, a Comissão Científica promove o
diálogo com o corpo docente do CE, possibilitando ao estudante um envolvimento adequado ao processo de ensino e
aprendizagem, através do qual possa esclarecer problemas e ultrapassar obstáculos, quer ao nível científico quer ao
nível da preparação do relatório.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The scientific committee of the EC ensures that a wide range of lectures are given by the faculty, in order to provide
students with a first contact with recent research topics.

After the student chooses the topic on which he / she intends to make the report, the Scientific Committee promotes
dialogue with the teaching staff of the EC, allowing the student to be properly involved in the teaching and learning
process, through which he / she can clarify problems and overcome obstacles , both at the scientific level and at the
level of preparing the report.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia recomendada para o tema escolhido no âmbito desta UC incluirá artigos recentes e obras de referência.

Mapa IV - Seminário em Matemática 2

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Seminário em Matemática 2

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Seminar in Mathematics 2

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

4.4.1.3. Duração:
 Semestral
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4.4.1.4. Horas de trabalho:
162 horas

4.4.1.5. Horas de contacto:
6 horas - S/ 18 horas - OT

4.4.1.6. ECTS:
6

4.4.1.7. Observações:
-

4.4.1.7. Observations:
-

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
Lucile Vandembroucq 12 horas (3S/ 9OT), María Victoria Otero Espinar 12 horas (3S/ 9OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
Em função dos temas abordados em cada edição, esta UC contará com a participação de outros docentes do ciclo de
estudos (e, eventualmente, de especialistas convidados para o efeito). Será garantido que cada estudante usufruirá
das horas de contacto previstas.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No âmbito desta UC de 1º ano 2º Semestre, os estudantes apresentarão no fim do semestre uma palestra sobre um
tema relacionado com a sua área de investigação. Os objetivos de aprendizagem desta UC incluem o desenvolvimento
e a consolidação das seguintes capacidades:
- Preparar uma palestra estruturada sobre o tema selecionado adquirindo os conteúdos necessários à sua elaboração;
- Contextualizar o tema, os resultados a apresentar e pesquisar a bibliografia relevante associada;
- Apresentar com rigor e clareza os conteúdos específicos do tema estudado;
- Comunicar com rigor e clareza no âmbito das perguntas associadas à apresentação da palestra.
Com esses objetivos, esta UC contribuirá para a aquisição de autonomia no que diz respeito a várias aptidões
essenciais para a comunicação com a comunidade científica.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
Within the scope of this 1st year 2nd semester UC, students will present at the end of the semester a lecture on a topic
related to their area of   research. The learning objectives of this UC include the development and consolidation of the
following skills:
- Prepare a structured lecture on the selected topic, acquiring the necessary contents for its elaboration;
- Contextualize the theme, the results to present and search the relevant associated bibliography;
- To present with rigor and clarity the specific contents of the studied topic;
- Communicate with rigor and clarity in the scope of questions associated with the presentation of the lecture.
With these objectives, this UC will contribute to the acquisition of autonomy with regard to several essential skills for
communication with the scientific community.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Não há conteúdos programáticos previamente definidos. Cada estudante escolherá um tema relacionado com o seu
projeto de tese ou mais geralmente com a sua área de investigação e preparará uma palestra sobre este tema. Não faz
parte dos objetivos desta UC apresentar necessariamente resultados da autoria do estudante. Poderá, tratar-se, por
exemplo, de contextualizar um problema e apresentar resultados já conhecidos ou apresentar um artigo de referência.

4.4.5. Syllabus:
There are no previously defined programmatic contents. Each student will choose a topic related to their thesis project
or more generally with their research area and will prepare a lecture on this topic. It is not part of the objectives of this
UC to necessarily present results authored by the student. It may be, for example, to contextualize a problem and
present results already known or present a reference article.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos não são previamente definidos mas estarão por natureza em completa coerência com o
tema escolhido para a palestra a apresentar.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus contents are not previously defined but by nature will be in complete coherence with the theme chosen
for the lecture to be presented.
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4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Cada estudante desenvolve um trabalho sobre um tema relacionado com a sua área de investigação na perspetiva de
fazer uma apresentação oral no fim do semestre, entregando o suporte escrito da mesma. As horas de contacto de
tipologia Orientação Tutorial destinam-se a discussões que visam apoiar o trabalho do estudante promovendo a
aquisição de autonomia nas diferentes vertentes do mesmo: pesquisa bibliográfica, conceção e elaboração de uma
palestra, aquisição dos conhecimentos associados. As horas de contacto de tipologia Seminário corresponderão à
própria apresentação do estudante bem como à sua participação nas sessões em que serão realizadas as
apresentações dos seus pares. A avaliação desta UC será realizada por uma Comissão constituída por docentes das
seis universidades participantes e designada pela Comissão Académica.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
Each student develops a work on a topic related to his / her research area with the perspective of making an oral
presentation at the end of the semester, delivering the written support of the same. The contact hours of Tutorial
Orientation typology are intended for discussions that aim to support the student's work by promoting the acquisition
of autonomy in the different aspects of the same: bibliographical research, conception and elaboration of a lecture,
acquisition of associated knowledge. The contact hours of the Seminar type will correspond to the student's own
presentation as well as to his participation in the sessions in which the presentations of his peers will be made. The
evaluation of this UC will be carried out by a Commission made up of professors from the six participating universities
and designated by the Academic Commission.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
A orientação tutorial é naturalmente a metodologia mais adequada numa UC desta natureza. As sessões de trabalho
com os orientadores permitirão identificar os passos necessários no trabalho de conceção e elaboração da palestra
sobre o tema escolhido bem como esclarecer e ultrapassar as dificuldades quer ao nível científico quer ao nível da
preparação da palestra.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
Tutorial guidance is of course the most appropriate methodology in a UC of this nature. The working sessions with the
supervisors will allow the identification of the necessary steps in the work of designing and elaborating the lecture on
the chosen theme, as well as clarifying and overcoming difficulties both at the scientific level and at the level of
preparation of the lecture.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia incluirá obras e artigos de referências sobre o tema escolhido.

Mapa IV - Workshops em Matemática

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Workshops em Matemática

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Workshops in Mathematics

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

4.4.1.3. Duração:
 Modular

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 162 horas

4.4.1.5. Horas de contacto:
 12 horas - S/ 12 horas - OT

4.4.1.6. ECTS:
 6

4.4.1.7. Observações:
 Nos segundo e terceiro anos serão realizados dois Workshop por ano, um em cada semestre do doutoramento e um

de cada lado da fronteira. Os Workshops dos semestres 3 e 5 serão no início destes semestres, os Workshop dos
semestres 4 e 6 serão no final desses semestres. Os quatro Workshops serão realizados em Universidades
participantes distintas. Estes Workshops têm como objetivo promover e reforçar as colaborações entre as
universidades participantes, promovendo a interação entre o corpo docente do doutoramento e os estudantes.
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4.4.1.7. Observations:
 In the second and third years, there will be two workshops per year, one in each semester of the doctorate and one on

each side of the border. Workshops for semesters 3 and 5 will be at the beginning of these semesters, Workshops for
semesters 4 and 6 will not be the final semesters. The four Workshops will be held at different participating
Universities. These Workshops aim to promote and reinforce the collaborations between the participants, promoting
an interaction between the PhD faculty and students.

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Ramón González 12 horas (6S/ 6OT); Regina de Almeida 12 horas (6S/ 6OT).

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Esta unidade curricular contará com a participação de outros docentes do ciclo de estudos e, eventualmente, de

especialistas convidados. Será garantido que cada estudante usufruirá das horas de contacto previstas.

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Nesta unidade curricular pretende-se promover a interação e troca de conhecimento com os pares e a comunidade

académica mais abrangente, tendo por objetivo que o estudante fortaleça:
 - A sua cultura em diferentes temas de investigação matemática; 

- As suas competências na exposição oral e escrita sobre a sua área de especialização;
 - A sua capacidade de apresentar ideias, argumentos e resultados de pesquisa de maneira eficaz a uma variedade de

especialistas.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
 This course aims to promote interaction and exchange of knowledge with peers and the wider academic community,

with the aim of strengthening the student's:
 - Its culture in different topics of mathematical research;

 - Your skills in oral and written exposition on your area of   specialization;
 - Your ability to present ideas, arguments and research results effectively to a variety of experts.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
 O conteúdo desta unidade curricular vai depender dos temas abordados pelos investigadores e as necessidades de

formação e especialização dos estudantes.

4.4.5. Syllabus:
 The content of this course will depend on the topics addressed by the researchers and the training and specialization

needs of the students.

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
 A possível diversidade dos temas abordados nestes workshops tem por objetivo complementar a formação académica

do estudante em diferentes áreas de investigação, bem como enriquecer o conhecimento adquirido na sua área
específica.

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
 The possible diversity of the themes covered in these workshops aims to complement the student's academic training

in different areas of research, as well as enrich the knowledge acquired in their specific area.

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Nos 2º e 3º anos serão realizados dois Workshop por ano, onde serão apresentados vários temas na área da

Matemática, que servirão de apoio ao trabalho individual de cada estudante e proporcionarão uma visão geral de
temas atuais de investigação.

 Construindo sobre as competências adquiridas no Seminário Mat 2, o estudante tem de apresentar anualmente uma
comunicação oral com suporte escrito em um dos Workshops, sobre um tópico relacionado com a sua tese.

 Durante as horas de contacto de tipologia Orientação Tutorial pretende-se que o estudante discuta com os
orientadores a preparação das apresentações que irá realizar nos Workshops.

 Será contabilizada como horas de contacto de tipologia Seminário a participação nos Workshops onde o estudante irá
apresentar o seu trabalho.

 A avaliação desta unidade curricular tem por base as apresentações e o suporte escrito efetuadas pelo estudante, e
será realizada por uma Comissão constituída por docentes das seis universidades participantes.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
 

In the 2nd and 3rd years, there will be two workshops per year, where several themes in the area of   Mathematics will be
presented, which will support the individual work of each student and provide an overview of current research topics.

 Building on the skills acquired in the Mat 2 Seminar, the student must present an oral communication with written
support in one of the Workshops, on a topic related to his thesis annually.

 During the hours of contact with the Tutorial Orientation typology, it is intended that the student discuss with the
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supervisors the preparation of the presentations they will make in the Workshops.
Participation in Workshops where the student will present their work will be counted as contact hours of the Seminar
type.
The evaluation of this curricular unit is based on the presentations and written support made by the student, and will
be carried out by a Commission made up of teachers from the six participating universities.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O contacto com investigadores e com as respetivas áreas de interesse de várias instituições irá complementar a
formação académica dos estudantes e uma oportunidade de estabelecer contactos. 
A preparação de palestras sobre a sua área de investigação e sua apresentação promoverão a capacidade de
comunicação oral do estudante.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The contact with researchers and with the respective areas of interest of various institutions will complement the
students' academic training and an opportunity to establish contacts.
The preparation of lectures on your research area and presentation will promote the student's oral communication
skills.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A bibliografia incluirá obras e artigos de referência sobre o tema onde se foca a sua investigação.

Mapa IV - Tese

4.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tese

4.4.1.1. Title of curricular unit:
 Thesis

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

4.4.1.3. Duração:
 Plurianual

4.4.1.4. Horas de trabalho:
 4455

4.4.1.5. Horas de contacto:
 264 horas - OT

4.4.1.6. ECTS:
 165

4.4.1.7. Observações:
 -

4.4.1.7. Observations:
 -

4.4.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular (preencher o nome completo):
 Alberto Adrego Pinto 88h (OT)/ Ana Rita Pires Gaio 88h (OT)/ Manuel Ladra González 88h (OT)

4.4.3. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:
 Em função dos temas disponíveis e interesses científicos dos alunosestudantes, esta UC contará com a participação

de outros docentes do ciclo de estudos.
 A cada estudante serão garantidas as horas de orientação tutorial previstas no plano de estudos.

 

4.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Durante a preparação da tese do Doutoramento em Matemática e Aplicações, pretende-se que o estudante desenvolva

a sua capacidade de compreensão sistemática em matemática e crie competências, aptidões e métodos de
investigação associados à matemática e suas aplicações, dentro da área do tema escolhido para tese. Assim, espera-
se que, no final, o estudante seja capaz de conceber, projetar, adaptar e realizar investigação científica significativa e
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produzir um conjunto relevante de trabalhos de investigação originais, que contribuam para o alargamento das
fronteiras do conhecimento na área do tema escolhido, e que mereçam a sua divulgação nacional e internacional em
publicações com arbitragem científica na área.

4.4.4. Intended learning outcomes (knowledge, skills and competences to be developed by the students):
During the preparation of the PhD thesis in Mathematics and Applications, it is intended that the student develops
his/her ability to systematically understand mathematics and create competencies, skills and research methods
associated with mathematics and its applications, within the area of the theme chosen for the thesis. Thus, it is
expected that, at the end of the PhD, the student will be able to conceive, design, adapt and carry out significant
scientific research and to produce relevant and original research work, contributing to the widening of the frontiers of
knowledge in the thesis’ subject field, and deserving national and international dissemination with peer-reviewed
publications.

4.4.5. Conteúdos programáticos:
Os conteúdos programáticos não estão estabelecidos a priori, devendo estes ser definidos conjuntamente pelos dois
orientadores e pelo estudante, incidindo sobre o tema escolhido para tese, e sob a coordenação da Comissão
Académica do Programa Doutoral (CAPD).

4.4.5. Syllabus:
The syllabus contents are not established a priori and these must be defined jointly by the two supervisors and the
student, focusing on the chosen thesis theme, and under the coordination of the Academic Committee of the Doctoral
Program (CAPD).

4.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
Os conteúdos programáticos relacionados com o tema de tese escolhido, embora não estando previamente definidos,
estarão em completa coerência com os objetivos de aprendizagem estabelecidos, e sob a coordenação da Comissão
Académica do Programa Doutoral (CAPD).

4.4.6. Evidence of the syllabus coherence with the curricular unit’s intended learning outcomes:
The syllabus related to the chosen thesis theme, although not previously defined, will be in complete coherence with
the established learning outcomes, and under the coordination of the Academic Committee of the Doctoral Program
(CAPD).

4.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A associação estudante-tema-orientadores tem de ser aprovada pela CAPD até 3 meses após o início do ano letivo. 
O estudante terá 2 orientadores de IES parceiras, 1 portuguesa e 1 espanhola. Sob orientação, desenvolverá um
trabalho individual de investigação incluindo apresentação em eventos científicos nacionais/internacionais e
publicações.
Em Seminário Mat 2, o estudante apresenta uma palestra relacionada com o seu projeto de tese. Nos Workshops,
apresenta uma palestra nos 2º e 3º anos que visam dar conta do estado da tese.
A tese será avaliada e discutida publicamente por um júri legal.
O estudante entregará anualmente um Relatório de Atividades e um Plano de Investigação que serão avaliados pela
CAPD tendo em conta os pareceres dos orientadores. Para além do previsto nos respetivos regulamentos de 3º ciclo
das IES parceiras, será motivo de exclusão do CE ter duas apreciações da CAPD anuais negativas.

4.4.7. Teaching methodologies (including students' assessment):
The student-theme-mentor association must be approved by CAPD within 3 months of the beginning of the school
year.
The student will have 2 supervisors from partner IESs, 1 Portuguese and 1 Spanish. Under guidance, will develop an
individual research work including presentation at national/international scientific events and publications.
In Seminar Mat 2, presents a lecture related to the thesis project. In the Workshops, presents a lecture in the 2nd and
3rd years that aim to give an account of the state of the thesis.
The thesis will be evaluated and discussed publicly by a legal jury.
The student will annually submit an Activity Report and an Investigation Plan that will be evaluated by CAPD taking
into account the advisors' opinions. In addition to the provisions of the respective 3rd cycle regulations of the partner
HEIs, it will be a reason for exclusion from the EC to have two negative annual CAPD assessments.

4.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular:
O trabalho desenvolvido na tese sob a orientação dos dois especialistas na área do tema escolhido, muito
possivelmente com inclusão no ambiente de trabalho de uma unidade de investigação de uma das IES parceiras,
permitirá ao estudante atingir os objetivos de aprendizagem estabelecidos para esta unidade curricular. 
As palestras apresentadas pelos estudantes na UC Seminário Mat 2 no 1º ano, e na UC Workshops nos 2º e 3º anos,
permitirão à Comissão Académica do Programa Doutoral (CAPD) aferir a coerência das metodologias de ensino com
os objetivos de aprendizagem.

4.4.8. Evidence of the coherence between the teaching methodologies and the intended learning outcomes:
The work developed in the thesis under the guidance of the two specialists in the area of the chosen theme, very
possibly with inclusion in the work environment of a research unit from one of the partner HEIs, will allow the student
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to achieve the learning objectives established for this course.
The lectures presented by the students at UC Seminário Mat 2, in the 1st year, and at UC Workshops, in the 2nd and
3rd years, will allow the Academic Committee of the Doctoral Program (CAPD) to assess the consistency of the
teaching methodologies with the learning objectives.

4.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Cada estudante terá uma lista específica de artigos científicos e bibliografia a ser elaborada conjuntamente com os
dois orientadores.

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:

 As metod. têm natureza variada e são adequadas a uma formação de alto nível centrada no estudante.
 No Sem. Mat 1, o estudante assiste a palestras dos docentes e elabora um relatório sobre uma delas.

 No Sem. Mat 2, o estudante apresenta uma palestra relacionada com o tema da sua tese. Nos Workshops apresenta
uma palestra nos 2º e 3º anos. As palestras são preparadas com a supervisão dos orientadores e visam dar conta do
estado da tese, como também desenvolver competências de comunicação oral em ambiente científico.

 Na Tese, o estudante entrega um Relatório de Ativid. e um Plano de Investig. anuais que serão avaliados pela CAPD
tendo em conta os pareceres dos orientadores. É nesta UC que o estudante desenvolve as competências que o levam
a atingir a maioria dos obj. de aprendizagem definidos.

 Em todas as UCs, o estudante poderá usufruir de sessões de discussão com os membros do corpo docente, em
particular com o autor da palestra que escolheu para elaboração do relatório em Sem. Mat 1.

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

Methodologies have a varied nature and are suitable for high-level student-centered training.
 At Sem. Mat 1, the student attends lectures by teachers and writes a report on one of them.

 At Sem. Mat 2, the student presents a lecture related to the topic of his thesis. In the Workshops he/she presents a
lecture in the 2nd and 3rd years. The lectures are prepared under guidance of the supervisors and aim to give an
account of the state of the thesis, as well as to develop oral communication skills in a scientific environment.

 In the Thesis, the student submits an Activity Report and an Investigation Plan which will be evaluated by CAPD taking
into account the supervisors' opinions. It is in this UC that the student develops the skills that lead him/her to achieve
most of the defined learning objectives.

 In all UCs, the student will be able to enjoy discussion sessions with faculty members, in particular with the author of
the lecture he/she chose to prepare the report in Sem. Mat 1.

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

 A carga média de trabalho de cada estudante foi calculada com base nos ECTS da UC, seguindo o disposto no
regulamento do sistema de aplicação de créditos da UPorto que define que 1 ECTS corresponde a 27 horas de
trabalho do estudante. Em conformidade, a atribuição de ECTS a cada UC foi feita com o zelo de garantir o equilíbrio
entre as horas de trabalho previstas e os objetivos de aprendizagem e conteúdos definidos para a UC, tendo sido
consultados docentes que estarão envolvidos nas UCs e os membros dos Conselhos Científicos e Pedagógicos das
IES do programa. 

 A interação e o diálogo aberto e permanente com os estudantes e o acompanhamento feito pelos orientadores e CAPD
permitirão avaliar se as aprendizagens se estão a fazer no tempo certo. Os inquéritos pedagógicos são também um
instrumento valiosos para aferir a evolução dos estudantes, permitindo fazer ajustamentos que conduzam à obtenção
de melhores resultados, nunca sacrificando a qualidade científica e exigência do CE.

4.5.2.  Means to verify that the required students’ average workload corresponds the estimated in ECTS.:
 The average workload of each student was calculated based on the ECTS of the UC, following the provisions of the

UPorto credit application system regulation that states that 1 ECTS corresponds to 27 hours of student work.
Accordingly, the assignment of ECTS to each UC was made with a zeal to ensure the balance between the expected
working hours and the learning objectives and contents defined for the UC, having consulted lecturers that will be
involved in the UCs and the members of the Scientific and Pedagogical Councils of the program's IHEs.

 The interaction and the open and permanent dialogue with the students and the monitoring done by the supervisors
and CAPD will allow to evaluate if the learning process is being done at the right pace. Pedagogical surveys are also a
valuable tool for assessing student progress, allowing eventual adjustments to be made, never sacrificing the
scientific quality of the study programme.

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:

 Sendo este um CE de doutoramento em Matemática e Aplicações, a avaliação dos estudantes será realizada de forma
variada, incidindo sobre diferentes tipos de competências, com vista a garantir que o estudante atinja, de forma
inequívoca, os objetivos de aprendizagem definidos no Ponto 3.2.

 
A monitorização da aprendizagem será assegurada anualmente pela CAPD, envolvendo docentes de todas as
universidades parceiras, em articulação com os estudantes e os seus orientadores. A própria CAPD irá interagir com
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os estudantes para receber o feedback acerca do funcionamento das UCs e tratará de implementar alguns ajustes que
venham a revelar-se necessários.

4.5.3. Means of ensuring that the students assessment methodologies are adequate to the intended learning outcomes:
As this is a PhD in Mathematics and Applications, the evaluation of students will be carried out in a varied way,
focusing on different types of competences, in order to ensure that the student unequivocally reaches the learning
objectives defined in Point 3.2.

The monitoring of learning will be ensured annually by CAPD, involving lecturers from all partner universities, in
conjunction with students and their supervisors. CAPD itself will interact with students to receive feedback about the
functioning of the UCs and will try to implement some adjustments that may prove necessary.

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

O envolvimento dos estudantes em atividades científicas será sistematicamente promovido, desde logo com a sua
participação nos Seminários e Workshops do plano de estudos. A preparação das palestras e dos correspondentes
documentos escritos de suporte constituem uma oportunidade para os estudantes adquirirem experiência em
comunicação científica oral e escrita. O próprio desenvolvimento da tese, o contacto com os centros de investigação
ligados ao CE, de alta qualidade e com ampla abrangência de áreas, e a participação dos docentes em inúmeros
projetos e colaborações promoverão também a participação dos estudantes em atividades científicas. Ao longo do CE,
os estudantes serão ainda incentivados a desenvolver sessões de discussão com os docentes do programa, a
participar regularmente nos seminários e noutros eventos organizados pelas instituições participantes. Serão também
estimulados a integrar a organização de eventos pelas universidades parceiras.

4.5.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities (as applicable):
The involvement of students in scientific activities will be systematically promoted, right from the start with their
participation in the Seminars and Workshops from the study plan. The preparation of the presentations and
corresponding written support documents is an opportunity for students to gain experience in oral and written
scientific communication. The development of the thesis itself, the contact with the research centers linked to the cycle
of studies, of   high quality and with a wide range of areas, and the participation of teachers in numerous projects and
collaborations, will also promote the participation of students in scientific activities. Throughout the cycle of studies,
students will also be encouraged to develop discussion sessions with program lecturers, to participate regularly in
seminars and other events organized by participating institutions. They will also be encouraged to integrate the
organization of events by partner universities.

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:

 Este CE tem 180 ECTS distribuídos por 6 semestres, com 165 ECTS para Tese e 15 ECTS para 4 UCs. O número de
ECTS baseia-se no DL 74/2006 alterado pelo DL 65/2018, tendo em conta os objetivos do CE, o nível de conhecimentos
e as competências a adquirir.

 De acordo com a legislação em vigor e com o Reg. Sist. Aplic. Créd. Curric. aos CEs e Cursos da UPorto, os créditos
correspondentes ao trabalho de um ano curricular a tempo integral são 60 ECTS, e 1 ECTS corresponde a cerca de 27h
de trabalho do estudante. Em conformidade, a atribuição de ECTS a cada UC foi feita de modo a garantir equilíbrio
entre horas de trabalho, objetivos de aprendizagem e conteúdos da UC.

 Optou-se por 3 anos curriculares por este CE visar essencialmente a aprendizagem orientada de I&D de alto nível
centrada em objetivos gerais que pretendem favorecer a colaboração transfronteiriça entre a Galiza e o Norte de
Portugal, oferecendo ao estudante uma forte massa crítica e uma enorme variedade de áreas científicas.

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:

 This study programme (SP) has 180 ECTS spread over 6 semesters, with 165 ECTS for the thesis and 15 ECTS for 4
UCs. The number of ECTS is based on DL 74/2006 as amended by DL 65/2018, taking into account the objectives of the
CS, the level of knowledge and the skills to be acquired.

 In accordance with the legislation in force and the Reg. Sist. Apps Cred. Curric. for UPorto CSs and Courses, the
credits corresponding to the work of a full-time curricular year are 60 ECTS, and 1 ECTS corresponds to about 27
hours of student work. Accordingly, the assignment of ECTS to each UC was made in order to ensure a balance
between hours of work, learning objectives and UC contents.

 We opted for 3 curricular years for this CS to essentially aim at high-level oriented R&D learning focused on general
objectives that aim to favor cross-border collaboration between Galicia and the North of Portugal, offering the student
a strong critical mass and a huge variety of scientific areas.

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

 O cálculo do número de créditos ECTS a atribuir a cada UC constante do plano de estudos (PE) aqui proposto resultou
de uma discussão construtiva entre os elementos da CAPD e os docentes que estarão envolvidos nas UCs do CE.
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Foram ainda consultados os membros dos Conselhos Científico e Pedagógico das IES participantes. 
As opiniões recolhidas foram baseadas, não só no conhecimento da legislação em vigor (ver ponto 4.6.1) como
também na sua experiência docente, quer em termos globais, quer ao nível da lecionação de UCs de índole similar às
que compõem este PE. Adicionalmente, tratando-se de um novo CE, prevê-se a realização de reuniões periódicas com
docentes e discentes após o primeiro ano de funcionamento, para aferir a atribuição de créditos proposta.

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 calculation of the number of ECTS credits to be attributed to each UC contained in the study plan (SP) proposed
here, resulted from a constructive discussion between the elements of CAPD and the lecturers that will be involved in
the UC's of the study programme. Members of the Scientific and Pedagogical Councils of the participating IHEs were
also consulted.
The opinions collected were based not only on the knowledge of the legislation in force (see point 4.6.1) but also on
the teaching experience, both in global terms and in terms of teaching UCs of a similar nature to those that make up
this study programme. In addition, periodic meetings involving lecturers and students will be held after the first
academic, to assess the proposed credit allocation.

4.7. Observações

4.7. Observações:
 -

4.7. Observations:
 -

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.
 Alberto Adrego Pinto (Prof Catedrático, UPorto) Ana Rita Pires Gaio (Prof Auxiliar, UPorto), Ana Jacinta Pereira Costa

Soares (Prof Associada, UMinho), Lucile Arlette Guilaine Vandembrouq (Prof Auxiliar, UMinho), Regina Almeida (Prof
Auxiliar, UTAD), Manuel Ladra González (Catedrático de Universidad, USC), Miguel Brozos Vázquez (Titular de
Universidad, UC), Ramón González Rodríguez (Catedrático de Universidad, UV). Todos os docentes indicados
encontram-se em regime de tempo integral na correspondente IES.

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

Arminda Manuela Andrade
Pereira Gonçalves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Estatística e
Investigação
Operacional

100 Ficha
submetida

Ana Cristina Castro Ferreira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Ana Jacinta Soares Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Carolina Ribeiro Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Inês Pereira Silva Cunha de
Sousa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Estatística 100 Ficha

submetida

José Carlos Cruz da Costa Professor Associado
ou equivalente Doutor Informática/Matemática 100 Ficha

submetida

José Espírito Santo Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

José Joaquim Martins Oliveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Análise Matemática 100 Ficha

submetida
José Pedro Miranda Mourão
Patrício

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Lisa Maria de Freitas Santos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Lucile Vandembroucq Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
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Luís Filipe Meira Machado Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática 100 Ficha
submetida

Luís Pinto Professor Associado
ou equivalente Doutor Lógica e Computação 100 Ficha

submetida
Maria Joana da Costa Cruz
de Oliveira Torres

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Maria Fernanda Pires da
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências-Especialidade

de Matemática 100 Ficha
submetida

Maria da Piedade Machado
Ramos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Raquel Menezes Mota Leite Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática, Ramo

Estatística 100 Ficha
submetida

Sofia Oliveira Lopes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Susana Margarida Ferreira de
Sá Faria

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências de

Engenharia 100 Ficha
submetida

Thomas Kahl Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Yulin Zhang Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Ana Paula da Silva Dias Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Christian Edgar Lomp Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Peter Beier Gothen Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Alberto Adrego Pinto
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Matemática 100 Ficha
submetida

Ana Paula de Frias Viegas
Proença Rocha

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha

submetida

Carla Manuela Alves Pinto Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Matemática 0 Ficha

submetida
Helena Maria Monteiro
Moreira Oliveira dos Reis

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Manuela Alexandrina David
de Aguiar

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Paula Alexandra de Almeida
Bastos Carvalho Lomp

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Ana Rita Pires Gaio Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Samuel António de Sousa
Dias Lopes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Margarida Maria Araújo Brito Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Pedro Ventura Alves da Silva
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Matemática 100 Ficha
submetida

Jorge Miguel Milhazes de
Freitas

Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Paula Manuela Lemos Pereira
Milheiro de Oliveira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha

submetida

Paulo Varandas Investigador Doutor Mathematics /
Dynamical Systems 67 Ficha

submetida
Maria Luísa Ribeiro dos
santos Morgado

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha

submetida

Regina de Almeida Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Maria Adelaide da Cruz
Cerveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Estatística e
Investigação
Operacional

100 Ficha
submetida

Carlos Manuel dos Santos
Gonçalves Rito

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Catarina Pina Avelino Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Eurica Manuela Novo Lopes
Henriques

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Irene Cristina Salgueiro
Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Estatística

(Multivariada) 100 Ficha
submetida

José Luis dos Santos
Cardoso

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciêncas Exatas -

Matemática 100 Ficha
submetida

Luís Miguel Faustino
Machado

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Paula Maria Machado Cruz
Catarino

Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
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Ana Dorotea Tarrío Tobar Professor Associado
ou equivalente

Doutor Matemáticas 100 Ficha
submetida

María Cristina Costoya
Ramos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemáticas 100 Ficha

submetida

Miguel Brozos Vázquez Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

María José Pereira Sáez Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemáticas 100 Ficha

submetida

María José Souto Salorio Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemáticas 100 Ficha

submetida

Xabier Domínguez Pérez Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemáticas 100 Ficha

submetida
Fernando Adrián Fernández
Tojo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Análise Matemática 100 Ficha

submetida

José Manuel Fernández
Vilaboa

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Ciencias Matemáticas 100 Ficha
submetida

José Ángel Docobo Durántez
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Astronomía 100 Ficha
submetida

Lucía López Somoza Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemáticas 100 Ficha

submetida

Enrique Macías-Virgós
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Matemáticas 100 Ficha
submetida

Miguel Domínguez Vázquez Investigador Doutor Matemáticas 67 Ficha
submetida

M. Victoria Otero Espinar
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Matemática 100 Ficha
submetida

Francisco Javier Fernández
Fernández

Assistente ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha

submetida

Juan José Nieto Roig
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Matemáticas 100 Ficha
submetida

Manuel González Ladra
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Matemáticas 100 Ficha
submetida

Alberto Cabada Fernández
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Matemática 100 Ficha
submetida

Eduardo García-Río
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Matemáticas 100 Ficha
submetida

Jesús Antonio Álvarez López
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Matemática 100 Ficha
submetida

Modesto Salgado Professor Associado
ou equivalente Doutor Xeometría e Topoloxía 100 Ficha

submetida

José Javier Majadas Soto
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Matemática 100 Ficha
submetida

Iván Carlos Area Carracedo Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Ixchel Dzohara Gutiérrez
Rodríguez

Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

José Ángel Cid Araújo Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Marta Pérez Rodríguez Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Ramón González Rodríguez
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Matemáticas 100 Ficha
submetida

Xabier García Martínez Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Carlos Hervés Beloso
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Matematica 100 Ficha
submetida

Javier Martinez Torres Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha

submetida

José Manuel Casas Mirás
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha
submetida

Carmen Vázquez Pampín Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemáticas 100 Ficha

submetida
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<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.
 78

5.4.1.2. Número total de ETI.
 76.34

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: 75 98.244694786482

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): 76.34 100

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 76.34 100 76.34

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 76.34

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 75 98.244694786482 76.34

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 76.34

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.

 Cada uma das 6 IES segue um regulamento próprio de avaliação. Nas IES portuguesas, segue-se a legislação
aplicável, ECDU e RJIES, seguindo o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes de cada IES:
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UPorto/UMinho/UTAD - Diário da República, 2ª série, nº127/117/250, 4 julho 2017/18 junho 2010/30 dezembro 2011. Não
obstante, em cada UO é seguido um regulamento específico, concordante com a legislação anterior. 
A participação em projetos de investigação e publicação de artigos científicos garantem a atualização científica dos
docentes. Estes são também avaliados nesta componente no âmbito das avaliações dos Centros de Investigação. 
Os inquéritos pedagógicos aos estudantes, implementados nas IES portuguesas, são um instrumento de avaliação da
vertente pedagógica dos docentes. 
Todas as IES disponibilizam uma vasta oferta formativa dirigida especificamente aos docentes, para apoiar/motivar a
atualização de competências, práticas pedagógicas e tecnologias para a educação.

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

Each of the 6 partner institutions has its own assessment regulation. In Portuguese HEIs, the applicable legislation,
ECDU and RJIES, is followed, following the Regulation of Evaluation of the Performance of Teachers of each HEI:
UPorto / UMinho / UTAD - Diário da República, 2nd series, nº127 / 117/250, 4th of July de 2017/18 june 2010/30
december 2011. However, in each organic unit is followed a specific regulation, in accordance with the previous
legislation. 
Participation in research projects and publication of scientific articles ensures scientific updating of lecturers. These
are also evaluated in this component through the evaluations of the Research Centers. 
Pedagogical surveys carried on students, implemented in Portuguese IES, are an instrument for assessing the
pedagogical skills of lecturers. 
All IES offer a vast training offer directed specifically to faculty members, to support/motivate the updating of skills,
pedagogical practices and technologies for education.

5.6. Observações:
Não aplicável.

5.6. Observations:
Not applicable.

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

O pessoal não docente adstrito ao CE inclui, para as várias UO envolvidas: membros da Biblioteca, dos Serviços
Centrais (incluindo Contabilidade, Tesouraria e Apoio Informático), dos Serviços Académicos do Ensino Pós-
Graduado, de apoio administrativo dos vários Departamentos de Matemática, e do secretariado dos centros de
investigação ligados ao CE. Na medida em que parte dos recursos técnicos, humanos e materiais são partilhados com
outros CE das IES, também estes funcionários são partilhados. 
No total estão envolvidos cerca de 60 elementos de pessoal não docente, todos em regime de tempo integral, a 100%. 

Na FCUP, a contabilização do pessoal não docente afeto à lecionação do CE é a seguinte: Serviços Académicos/Pós-
Graduação – 3 elementos; Biblioteca – 2; Unidade de Contabilidade – 1; Unidade de Tesouraria – 1; Unidade de
Compras e Património – 1; Unidade de Redes e Sistemas e Apoio Informático – 2; secretaria do Departamento de
Matemática – 2.

6.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The non-academic staff allocated to the study programme includes, for the various organic units involved: members of
the Library, Central Services (including Accounting, Treasury and Computer Support) and Academics of Postgraduate
Education, administrative support from the various Mathematics Departments, and the secretariat of research centers
linked to the cycle of studies. To the extent that part of the technical, human and material resources are shared with
other study programmes from the partner institutions, these employees are also shared.
In total, around 60 non-teaching staff members are involved, all in a full-time (100%) work regime.

At FCUP, the accounting for non-academic staff allocated to the study programme is as follows: Academic Services /
Graduate Studies - 3 elements; Library - 2; Accounting Unit - 1; Treasury Unit - 1; Purchasing and Heritage Unit - 1;
Networks and Systems and Computer Support Unit - 2; secretary of the Department of Mathematics - 2.

6.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A vasta maioria do pessoal administrativo e técnico adstrito aos serviços centrais e académicos, departamentais e de
centros de I&D, bem como dos respetivos secretariados, são quadros qualificados com os graus de licenciado ou
mestre.

Ao nível da FCUP, as qualificações do pessoal não-docente referido no Quadro 6.1. são as seguintes: Serviços
Académicos/Pós-Graduação – 3 técnicos superiores; Biblioteca – 1 técnico superior e 1 assistente técnico; Unidade de
Contabilidade – 1 técnico superior; Unidade de Tesouraria – 1 técnico superior; Unidade de Compras e Património – 1
técnico superior; Unidade de Redes e Sistemas e Apoio Informático – 1 técnico superior e 1 assistente técnico;
secretaria do Departamento de Matemática – 2 assistentes operacionais.
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Os técnicos superiores possuem Licenciaturas Pré-Bolonha, os assistentes técnicos possuem o 12º ano 
e os 2 assistentes operacionais concluíram, respetivamente, o 9º ano e o 6º ano do Ensino Básico.

6.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The vast majority of the administrative and technical staff assigned to the central and academic, departmental and R&D
center services, as well as their respective secretariats, are qualified staff with a bachelor's or master's degree.

At FCUP level, the qualifications of the non-academic staff referred to in Table 6.1. are as follows: Academic Services /
Post-Graduation - 3 senior technicians; Library - 1 senior technician and 1 technical assistant; Accounting Unit - 1
senior technician; Treasury Unit - 1 technical technician; Purchasing and Heritage Unit - 1 senior technician; Networks
and Systems and Computer Support Unit - 1 senior technician and 1 technical assistant; secretariat of the Department
of Mathematics - 2 operational assistants.
Senior technicians have pre-Bologna degrees, technical assistants have the 12th grade 
and the 2 operational assistants have completed, respectively, the 9th grade and the 6th grade.

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

Cada uma das 6 IES segue um regulamento próprio de avaliação do seu pessoal não-docente. 
Nas IES portuguesas, a avaliação do desempenho dos funcionários em contrato público é feita através do Sistema
Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP), conforme estabelecido pela Lei n.º 66-
B/2007 de 28 de dezembro, alterada pelas Leis n.ºs 55-A/2010, de 31 de dezembro e 66-B/2012, de 31 de dezembro. A
avaliação do pessoal não docente com contratos de direito privado é realizada de acordo com o Regulamento de
Avaliação de Desempenho de Trabalhadores Não Docentes com Contratos de Direito Privado da respetiva IES.. 
Todas as IES parceiras do CE oferecem aos seus funcionários vários cursos gratuitos de formação contínua cobrindo
diferentes áreas, escolhidas de acordo com as necessidades de formação identificadas, com o objetivo de atualizar ou
completar a sua formação e melhorar o seu desempenho.

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

Each of the 6 partner institutions follows its own regulations for the evaluation of their non-teaching staff.
In the Portuguese institutions, the assessment of non-academic staff in public contracts follows the Integrated
Performance Evaluation System of Public Administration (SIADAP), as established by Law No. 66-B / 2007 of 28
December, amended by Laws 55-A / 2010, of December 31 and 66-B / 2012, of December 31. The evaluation of non-
academic staff under private law contracts is carried out in accordance with the Performance Evaluation Regulation of
Non-Academic Workers with Private Law Contracts of the respective higher education institution (HEI).
All HEI partnering with the study programme offer their employees several free continuous training courses covering
different areas, chosen according to the identified training needs, with the aim of updating or completing their training
and improving their performance.

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

Todas as UOs onde decorrerá o programa dispõem de instalações que proporcionam excelentes condições para um
ensino de qualidade. Os espaços disponíveis, todos com acesso à internet sem fios e por cabo, incluem bibliotecas,
salas de estudo, anfiteatros de uso comum, laboratórios de informática e salas de videoconferência. Estas últimas
facilitarão a promoção de atividades relacionadas com o CE, nomeadamente: partilha de cursos/seminários breves,
atividades de coordenação entre os docentes do CE, comunicação entre orientadores e estudantes, e eventualmente
realização dos Seminários e Workshops do CE. Existem ainda diversas salas dedicadas a estudantes de 3ºC,
equipadas com postos individuais de trabalho que incluem secretária e computador.

7.1. Facilities used by the study programme (lecturing spaces, libraries, laboratories, computer rooms, ...):
All organic units where the study programme will take place have facilities that provide excellent conditions for quality
education. The available spaces, all with wireless and cable internet access, include libraries, study rooms,
amphitheaters in common use, computer labs and videoconference rooms. The latter will facilitate the promotion of
activities related to the study programme, namely: sharing of short courses / seminars, coordination activities between
lecturers of the study programme, communication between supervisors and students, and eventually holding of
Seminars and Workshops within the programme. There are also several rooms dedicated to students of the 3rd Cycle,
equipped with individual work stations that include a desk and a computer.

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

Todas as universidades envolvidas dispõem de diversas salas dedicadas a estudantes de 3º ciclo em Matemática que
estão equipadas com postos individuais de trabalho que incluem secretária, computador devidamente equipado com
software livre e licenças de campus ou individuais, como por exemplo, MATLAB, MATHEMATICA, MAPLE, SPSS,
diversas licenças da MicroSoft, SageMath e CoCalc…, e com acesso à internet sem fios e por cabo. Estão também
disponíveis impressoras em rede, assim como diversos quadros, interativos ou não, e projetores multimédia. Os
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estudantes de 3º ciclo têm também acesso às principais bases de dados bibliográficas, assim como bases de dados
estatísticos, livros e revistas científicas de interesse para o CE. Por fim, existem ainda salas de videoconferência que
podem vir a assumir um papel relevante na comunicação entre docentes e estudantes caso se verifique ser
necessário.

7.2. Main equipment or materials used by the study programme (didactic and scientific equipment, materials, and ICTs):
All the universities involved have several rooms dedicated to 3rd cycle students in Mathematics that are equipped with
individual workstations that include a desk, computer properly equipped with free software and campus or individual
licenses, such as MATLAB, MATHEMATICA, MAPLE , SPSS, several licenses from MicroSoft, SageMath and CoCalc…,
and with wireless and cable internet access. Networked printers are also available, as well as several interactive and
non-interactive whiteboards and multimedia projectors. 3rd cycle students also have access to the main bibliographic
databases, as well as statistical databases, books and scientific journals of interest to the EC. Finally, there are also
videoconferencing rooms that may come to play a relevant role in communication between teachers and students if it
is found to be necessary.

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

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

CMUP Excelente UP 16 1 da UTAD, 15 da
UP

INESC TEC Muito Bom - 2 1 da UTAD, 1 da
UP

CEMAT Muito bom IST-
ID 2 2 da UTAD

ISR Excelente ISR-
UC 1 1 da UTAD

CMAT Muito Bom UM 22 17 da UM, 5 da
UTAD

CBMA Muito Bom UM 3 3 da UM
CF-UM-UP Muito Bom UM 1 1 da UM

ECOBAS - UVigo 2 Unidade
Espanhola

IMAT - USC 20 Unidade
Espanhola

EIDO - UVigo 9 Unidade
Espanhola

EIDUDC - UDC 5 Unidade
Espanhola

EIDUC/CITUC - UDC 1 Unidade
Espanhola

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/d75f6032-b003-3f83-65bf-5f72e1b3a2d3
 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/d75f6032-b003-3f83-65bf-5f72e1b3a2d3

 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. 

Durante os últimos 3 anos, os docentes deste CE participaram em 50 projetos de investigação financiados dos quais
destacamos os seguintes projetos nacionais (portugueses ou espanhóis) em que foram Investigadores Principais bem
como os projetos internacionais.

 
MTM2016-79661-P -- "Homología, Homotopía e invariantes categóricos en grupos y álgebras no asociativas"

 MTM2017-89830-P -- "Espacios singulares, categorías derivadas y teorías bivariantes"
 MTM2016-75140-P -- "Ecuaciones diferenciales ordinarias y funcionales"

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/d75f6032-b003-3f83-65bf-5f72e1b3a2d3
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/high-level-activities/formId/d75f6032-b003-3f83-65bf-5f72e1b3a2d3
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MTM2016-75897-P -- "Simetría, curvatura y ecuaciones diferenciales en geometría"
ECO2016-75712-P -- "Cooperación, externalidades y mercados"
AYA2016-80938-P -- "Estudio de binarias cerradas de especial interés astrofísico y dinámico en la era Gaia"
MTM2017-89686-P -- "Topología, dinámica y análisis en espacios foliados y estratificados"
ED431C 2019/10 -- Grupo de Investigación en Matemáticas
ED431C 2019/02 -- Grupo de Investigación en Ecuacións diferenciais non lineares
ED431F 2017/03 -- "Homoxeneidade e curvatura de variedades e subvariedades"
POCI-01-0145-FEDER-028247 -- "To Chair - The Optimal Challenges in Irrigation"
PTDC/MAT-STA/28248/2017 -- "Joint Models for Longitudinal and Time-to-Event Data in Health Sciences"
PTDC/MAT-STA/28243/2017 -- "PREFERENTIAL - Improving spatial estimation and survey design through preferential
sampling in fishery and biological applications"
PTDC/MAT-APL/31753/2017 -- "MDG – Modelling, Dynamics and Games"
PTDC/MAT-PUR/28177/2017 -- "Limiting laws ruling dynamical systems"
PTDC/MAT GEO/2823/2014 -- "Geometria de Variedades Algébricas"
PTDC/MAT-NAN/6890/2014 -- "Dynamics, Optimization and Modelling"
EUTypes Cost Action CA15123 -- "The European research network on types for programming and verification"
MAT-DYN-NET Cost Action CA18232 -- "Mathematical models for interacting dynamics on networks"
FCT-Campus France 406/4/4/2017/S -- "Derivation of macroscopic PDEs from kinetic theory (mesoscopic scale) and
from interacting particle systems (microscopic scale)"
CNRS PICS 279790 -- "Dynamics of complex ODEs and Geometry"
H2020-MSCA-RISE-2016: Project ID 734205 -- "Investigation and development of a new generation of machines for the
processing of composite and nanocomposites materials"
Cost Action CA15225 -- "Fractional-order systems: analysis, synthesis and their importance for future design"
585646-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP -- "ARROW – Improvement of Research and Innovation Skills in Mongolian
Universities"
FAPESP/19805/2014 -- "Statistics of extreme events and dynamics of recurrence"

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. 

Over the last 3 years, the lecturers of the current study programme participated in 50 funded research projects, of
which we highlight the following national projects (Portuguese or Spanish) in which they were Principal Investigators
as well as the international projects:

MTM2016-79661-P -- "Homología, Homotopía e invariantes categóricos en grupos y álgebras no asociativas"
MTM2017-89830-P -- "Espacios singulares, categorías derivadas y teorías bivariantes"
MTM2016-75140-P -- "Ecuaciones diferenciales ordinarias y funcionales"
MTM2016-75897-P -- "Simetría, curvatura y ecuaciones diferenciales en geometría"
ECO2016-75712-P -- "Cooperación, externalidades y mercados"
AYA2016-80938-P -- "Estudio de binarias cerradas de especial interés astrofísico y dinámico en la era Gaia"
MTM2017-89686-P -- "Topología, dinámica y análisis en espacios foliados y estratificados"
ED431C 2019/10 -- Grupo de Investigación en Matemáticas
ED431C 2019/02 -- Grupo de Investigación en Ecuacións diferenciais non lineares
ED431F 2017/03 -- "Homoxeneidade e curvatura de variedades e subvariedades"
POCI-01-0145-FEDER-028247 -- "To Chair - The Optimal Challenges in Irrigation"
PTDC/MAT-STA/28248/2017 -- "Joint Models for Longitudinal and Time-to-Event Data in Health Sciences"
PTDC/MAT-STA/28243/2017 -- "PREFERENTIAL - Improving spatial estimation and survey design through preferential
sampling in fishery and biological applications"
PTDC/MAT-APL/31753/2017 -- "MDG – Modelling, Dynamics and Games"
PTDC/MAT-PUR/28177/2017 -- "Limiting laws ruling dynamical systems"
PTDC/MAT GEO/2823/2014 -- "Geometria de Variedades Algébricas"
PTDC/MAT-NAN/6890/2014 -- "Dynamics, Optimization and Modelling"
EUTypes Cost Action CA15123 -- "The European research network on types for programming and verification"
MAT-DYN-NET Cost Action CA18232 -- "Mathematical models for interacting dynamics on networks"
FCT-Campus France 406/4/4/2017/S -- "Derivation of macroscopic PDEs from kinetic theory (mesoscopic scale) and
from interacting particle systems (microscopic scale)"
CNRS PICS 279790 -- "Dynamics of complex ODEs and Geometry"
H2020-MSCA-RISE-2016: Project ID 734205 -- "Investigation and development of a new generation of machines for the
processing of composite and nanocomposites materials"
Cost Action CA15225 -- "Fractional-order systems: analysis, synthesis and their importance for future design"
585646-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP -- "ARROW – Improvement of Research and Innovation Skills in Mongolian
Universities"
FAPESP/19805/2014 -- "Statistics of extreme events and dynamics of recurrence"

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:

A taxa de empregabilidade entre os doutorados na área da Mat. Aplicada (MA), e áreas afins, é muito elevada. Segundo
dados publicados pela DGEEC, a taxa de doutorados em MA, e áreas afins, que se encontram desempregados e estão
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registados no IEFP a 30 junho 2019 é residual, inferior a 0,5%. É uma tendência verificada nos últimos anos e está em
sintonia com o observado na União Europeia. 
De acordo com os planos estratégicos e medidas para a empregabilidade de recém PhD por instituições dos sectores
privado e público, promovidas pelo governo português através da FCT, prevê-se que as taxas de empregabilidade dos
recém PhD na área da MA se mantenham nos atuais níveis durante os próximos anos. 
Na Galiza, 81% dos PhD em M/MA conseguiu emprego na área (84% em < 6 meses; tempo médio < 4 meses). Estes
números são bastante melhores do que noutras áreas: 2/3 dos doutorados não encontraram emprego na área e, de
entre os que encontraram, o tempo médio de colocação foi > 6 meses.

9.1. Evaluation of the employability of graduates by similar study programmes, based on official data:
The employability rate among PhD holders in the area of   Applied Mathematics (AM), and related areas, is very high.
According to data published by DGEEC, the rate of doctorates in AM, and related areas, who are unemployed and
registered with the IEFP on June 30 2019 is residual, below 0.5%. It is a trend seen in recent years and is in line with
that observed in the European Union.
According to the strategic plans and measures for employability of newly PhDs by institutions in the private and public
sectors, promoted by the Portuguese government through FCT, the employability rates of newly PhDs in the AM area
are expected to remain at current levels over the next few years.
In Galicia, 81% of PhDs in M  /AM got jobs in the field (84% in <6 months; average time <4 months). These numbers are
much better than in other areas: 2/3 of the doctorates did not find employment in the area and, among those who did,
the average placement time was> 6 months.

9.2. Avaliação da capacidade de atrair estudantes baseada nos dados de acesso (DGES):
Os ciclos de estudos conducentes ao grau de Doutor em Matemática Aplicada, e áreas afins, possuem uma elevada
capacidade de atração de novos estudantes. No caso do presente ciclo de estudos, o plano de estudos proposto, o
prestígio dos centros de investigação, da Entidade Instituidora e das IES participantes, bem como a parceria com
prestigiadas IES estrangeiras, constituem uma forte atração para os estudantes que pretendam uma formação sólida e
atual na área da Matemática e suas aplicações.

9.2. Evaluation of the capability to attract students based on access data (DGES):
The study programmes leading to the degree of Doctor in Applied Mathematics, and related areas, have a high capacity
to attract new students. In the case of the present study cycle, the proposed study plan, the prestige of the research
centers, the Instituting Entity and the participating institutions of higher education (IHE), as well as the partnership
with prestigious foreign IHE, are a strong attraction for students who want a solid and up-to-date training in the area of   
Mathematics and its applications.

9.3. Lista de eventuais parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos similares: 
O CE surge no âmbito do projeto UNISF (Ponto 1.14) e integra a UPorto, UMinho, UTAD, USC, UV e UC.
O CE virá reforçar parcerias já estabelecidas entre algumas das IES participantes:
- ao nível da Matemática: (1) 3ºC em Matemática Aplicada (MAP-PDMA), envolvendo UPorto, UMinho e UAveiro, grau
conjunto, desde 2015; (2) 2ºC em Matemática, envolvendo UPorto e USC, grau conjunto, desde 2011. 
- noutras áreas: 3ºC Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar (consórcio Campus Mar), envolvendo UPorto e todas as IES
da Galiza. 
A UPorto participa ainda num 3ºC em Matemática (PIUDM) conjunto com a Universidade de Coimbra.
Com vista ao alargamento dos recursos do CE, será de promover novas parcerias com IES da região, eventualmente
tirando proveito das parcerias parciais acima descritas.

9.3. List of eventual partnerships with other institutions in the region teaching similar study programmes: 
The study programme is developed under the scope of the UNISF project (Point 1.14) and integrates UPorto, UMinho,
UTAD, USC, UV and UC.
The study programme will reinforce partnerships already established between some of the participating higher
education insitutions (HEI):
- in Mathematics: (1) 3rd Cycle in Applied Mathematics (MAP-PDMA), involving UPorto, UMinho and UAveiro, joint
degree, since 2015; (2) 2nd Cycle in Mathematics, involving UPorto and USC, joint degree, since 2011.
- in other areas: 3rd Cycle in Science, Technology and Management of the Sea (Campus Mar consortium), involving
UPorto and all Galician HEIs.
UPorto also participates in a 3rd Cycle in Mathematics (PIUDM) jointly with the University of Coimbra.
With a view to expanding the resources of the study programme, new partnerships with HEI in the region should be
promoted, eventually taking advantage of the partial partnerships described above.

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: 

A maior parte das IES de referência no Espaço Europeu têm um programa doutoral em Matemática (Mat). Contudo
existem poucos 3ºC em Mat envolvendo mais do que 1 país. Os seguintes são em parceria com 1 ou mais IES de
diferentes países, têm a duração de 3 anos sem parte curricular, e a investigação do estudante será realizada em



31/05/2021 NCE/20/2000120 — Apresentação do pedido - Novo ciclo de estudos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b9303a07-8abb-8568-249b-5f6328a35cba&formId=d75f6032-b003-3f83-65bf-… 26/29

ambas as instituições dos orientadores.

1) Programa Doutoral ALGANT-DOC, envolve os departamentos de Mat de 7 IES europeias: Bordéus (França),
Duisburg-Essen e Regensburg (Alemanha), Leiden (Países Baixos), Milano e Pádua (Itália), Paris-Sud (França), e 6
instituições não europeias: Instituto de Matemática de Chennai (Índia), Universidade de Concordia, Centre de
Recherches Mathématiques e Institut des Sciences Mathématiques (Canadá), Universidade Stellenbosch e Instituto
Africano de Ciências Matemáticas (África do Sul).

2) Doutoramento em Mathematical Sciences, integra Imperial College London (ICL) e Centre National de Recherche
Scientifique (CNRS), França.

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

Most reference IHE in the European Space have a doctoral program in Mathematics (Mat). However, there are a few 3rd
Cycles in Mat involving more than 1 country. The following are in partnership with 1 or more IHE from different
countries, have a duration of 3 years without a curricular part, and the student's research will be carried out in both
institutions of the advisors.

1) Doctoral Program ALGANT-DOC, involving the Mat departments of 7 European IHE: Bordeaux (France), Duisburg-
Essen and Regensburg (Germany), Leiden (Netherlands), Milano and Padua (Italy), Paris-Sud (France) ), and 6 non-
European institutions: Chennai Institute of Mathematics (India), University of Concordia, Center de Recherches
Mathématiques and Institut des Sciences Mathématiques (Canada), Stellenbosch University and African Institute of
Mathematical Sciences (South Africa).

2) PhD in Mathematical Sciences, integrates Imperial College London (ICL) and Center National de Recherche
Scientifique (CNRS), France.

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

ALGANT-DOC, em Álgebra, Geometria e Teoria de Números, existe desde 2010 e dá dupla titulação -
http://algant.eu/doctorate.php. Cada estudante tem 2 orientadores de IES parceiras. Iniciou-se com financiamento da
Comissão Europeia (Erasmus Mundus) mas atualmente é auto-suficiente.

ICL - CNRS, em Matemática, Dados e Aplicações em Todas as Áreas da Ciência, criado recentemente, não dá dupla
titulação e os projetos de tese são co-liderados por investigadores do ICL e CNRS - https://www.imperial.ac.uk/admin-
services/international-relations/cnrs-imperial-phd-joint-programme/

Tal como o CE em avaliação, os CEs surgem do reconhecimento de que a colaboração entre países, com
compartilhamento transfronteiriço de recursos humanos e materiais, potencia a oferta formativa para estudantes e as
suas competências científicas, bem como a das IES parceiras, fomentando a excelência no ensino superior e na
investigação científica. É promovida a orientação conjunta e um financiamento auto-sustentável.

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

ALGANT-DOC, in Algebra, Geometry and Number Theory, has existed since 2010 and gives a double degree -
http://algant.eu/doctorate.php. Each student has 2 partner IHE supervisors. It started with funding from the European
Commission (Erasmus Mundus) but is currently self-sufficient.

ICL - CNRS, in Mathematics, Data and Applications in All Areas of Science, created recently, does not give double titles
and the thesis projects are co-led by researchers from ICL and CNRS - https://www.imperial.ac. uk / admin-services /
international-relations / cnrs-imperial-phd-joint-program /

Like the study programme (SP) under evaluation, the above mentioned SPs arise from the recognition that
collaboration between countries, with cross-border sharing of human and material resources, enhances the training
offer for students and their scientific skills, as well as that of partner IHE, instigating the excellence in higher education
and scientific research. Joint guidance and self-financing is promoted.

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 - Protocolos de Cooperação

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

 <sem resposta>

11.3. Institution’s own resources to effectively follow its students during the in-service training periods:
 <no answer>

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>

12. Análise SWOT do ciclo de estudos
12.1. Pontos fortes:

 1. Programa multidisciplinar e internacional, com a incorporação de redes e parceiros estratégicos.
 

2. Corpo docente extenso, cientificamente ativo e com vasta experiência profissional.
 

3. Promoção da interação entre o corpo docente, através da realização de um Workshop em cada semestre assim
como a co-orientação transfronteiriça, criando um ambiente de inovação e colaboração científica.

 
4. Acesso amplo e variado aos recursos das diversas instituições. 

5. Atribuição de um grau conjunto pelas universidades participantes.
 

6. A organização do ciclo de estudos permite um funcionamento presencial, à distância (caso seja necessário) ou
misto.
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7. Proximidade geográfica, histórica e socio-cultural, promovendo a facilidade de comunicação entre o Norte de
Portugal e a Galiza.

12.1. Strengths:
1. Multidisciplinary and international program with the incorporation of networks and strategic partners.

2. Extensive teaching staff, scientifically active and with extensive professional experience.

3. Interaction between the teaching staff, through a Workshop in each semester as well as cross-border co-orientation,
creating an environment of innovation and scientific collaboration.

4. Wide and varied access to the resources of the different institutions.

5. Awarding a joint degree by participating universities.

6. The organization of the study cycle allows a face-to-face, remote (if necessary) or mixed operation.

7. Geographical, historical and socio-cultural proximity, promoting ease of communication between the North of
Portugal and Galicia.

12.2. Pontos fracos:
1. Algumas áreas científicas da Matemática são menos representadas de um lado da fronteira relativamente ao outro, o
que pode dificultar a formação de pares de co-orientadores.

2. Em Portugal não é possível a entrega e defesa da tese antes da duração normal do ciclo de estudos, modalidade
permitida noutros programas doutorais espanhóis, o que poderia atrair candidatos com uma formação avançada.

3. Dificuldade de financiamento para os estudantes. Não há bolsas previstas.

12.2. Weaknesses:
1. Some scientific areas of Mathematics are less represented on one side of the border than the other, which can make
it difficult to form pairs of co-supervisors.

2. In Portugal, it is not possible to deliver and defend the thesis before the normal duration of the study programme, a
modality allowed in other Spanish doctoral programs, which could attract candidates with advanced training.

3. Financing difficulties for students. There are no foreseen scholarships.

12.3. Oportunidades:
1. Exploração da colaboração entre a Galiza e o Norte de Portugal para atrair estudantes internacionais

2. Fortalecimento da oferta formativa para estudantes tirando partido das colaborações científicas dos docentes dos
dois países, possibilitando um suporte científico mais forte para o CE.

3. Criação de sinergias a nível pedagógico e científico entre os docentes das universidades parceiras que permitem
um aumento do potencial de expansão e atratividade do CE.

4. Promoção do elevado potencial de estabelecimento de protocolos e parcerias com outras instituições ou empresas,
em particular para formação conjunta de estudantes em áreas aplicadas do CE.

5. Aproveitamento da força institucional e a posição competitiva desta parceria entre as universidades participantes
para tentar captar financiamento para bolsas a atribuir a estudantes do CE.

12.3. Opportunities:
1. Exploration of the collaboration between Galicia and the North of Portugal to attract international students

2. Strengthening of the training offer for students taking advantage of the scientific collaborations of teachers from
both countries, enabling stronger scientific support for the study programme.

3. Creation of synergies at the pedagogical and scientific level between the faculty staff from the partner universities,
allowing an increase in the potential for expansion and attractiveness of the study programme.

4. Promotion of the high potential for establishing protocols and partnerships with other institutions or companies, in
particular for joint training of students in applied areas of the EC.

5. Take advantage of the institutional strength and the competitive position of this partnership between participating
universities to try to obtain funding for scholarships to be awarded to students from the study programme.

12.4. Constrangimentos:
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1. Competição com outros programas doutorais nacionais na área da Matemática, em Portugal e Espanha.

12.4. Threats:
1. Competition with other national doctoral programs in the area of   Mathematics, in Portugal and Spain.

12.5. Conclusões:
O presente ciclo de estudos surge no âmbito do projeto UNISF (Universidade Sem Fronteiras), cofinanciado pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional FEDER através do programa INTERREG V-A Espanha-Portugal
(POCTEP) 2014-2020, no qual participam as Universidades do Porto, Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Santiago de
Compostela, Vigo, Corunha, e a Fundação Centro de Estudos Euro Regionais. 
A implementação do ciclo de estudos permitirá a criação do primeiro grau de Doutor em Matemática e Aplicações
conjunto entre a Galiza e o Norte de Portugal, contribuindo para a consolidação do espaço transfronteiriço do Ensino
Superior e da Investigação da Euro-região. 
O reconhecimento científico das IES envolvidas prestigia a qualidade científica do ciclo de estudos, funcionando como
uma forte atração para a captação de estudantes, nacionais e internacionais, com formação avançada. 
O programa de Doutoramento em Matemática e Aplicações contém uma ampla variedade de tópicos, abrangendo
muitas áreas relevantes da Matemática, quer Pura, quer Aplicada, assim como aplicações à Física, Biologia, Medicina,
Informática, Ecologia, Biotecnologia, Economia, ... entre outras.
O CE promoverá o desenvolvimento de competências facilitadoras da integração dos estudantes no mercado de
trabalho, incluindo Academia e Empresas.

12.5. Conclusions:
The present study programme comes under the UNISF project (Universidade Sem Fronteiras), co-financed by the
European Regional Development Fund FEDER through the INTERREG VA Spain-Portugal (POCTEP) 2014-2020
program, in which the Universities of Porto, Minho, Trás-os-Montes e Alto Douro, Santiago de Compostela, Vigo,
Coruña, and the Foundation Center for Euro Regional Studies.
The implementation of the study programme will allow the creation, for the first time, of the degree of Doctor in
Mathematics and Applications jointly between Galicia and the North of Portugal, contributing to the consolidation of
the cross-border space for Higher Education and Research in the Euro-region.
The scientific recognition of the IHE involved honors the scientific quality of the study cycle and attracts national and
international students with advanced training.
The PhD program in Mathematics and Applications contains a wide variety of topics, covering many relevant areas of
Mathematics, both Pure and Applied, as well as applications to Physics, Biology, Medicine, Informatics, Ecology,
Biotechnology, Economics, ... among others.
The study programme will promote the development of skills that facilitate the integration of students in the labor
market, including the Academy and Business.


