CURSOS DE DOUTORAMENTO
DA UNIVERSIDADE DE ÉVORA
UMA ESCOLHA QUE
CONTINUA

Doutoramentos na
UÉvora


ARTES



UÉVORA - IIFA
O recém-criado Instituto de Investigação e Formação Avançada (IIFA) é

Artes Visuais
Música e
Musicologia

uma aposta da UÉvora, no seguimento das escolas doutorais que têm
vindo a surgir em Universidades Europeias. O IIFA tem trabalhado no
sentido de apoiar a actividade de investigação, assegurando a produção
científica das Unidades de I&D e articulando com o sistema de ensino de
formação avançada, nomeadamente, Programas de Doutoramento (3º
ciclo) e mestrados internacionais.

CIÊNCIAS SOCIAIS




Os esforços desenvolvidos pelo IIFA têm como objectivo melhorar os
Programas de Doutoramento da UÉvora, este trabalho tem tido
reconhecimento pela comunidade estudantil. Os cursos de 3º Ciclo da
UÉvora têm sido alvo de uma procura constante, nos últimos 3 anos.
Tendo aumentando significativamente o nº de alunos de doutoramento







na UÉvora, actualmente existem cerca de 895 alunos activos, nos 33
cursos de doutoramento em funcionamento no IIFA-UÉvora.



No presente ano lectivo 2011/2012, em termos globais, o nº de




candidaturas aos Programas de Doutoramento da UÉvora preencheram
na totalidade o nº vagas previstas em edital, totalizando 385
candidaturas (integrando a 1ª e 2ª opção de escolha dos candidatos).
Salienta-se a grande procura nos seguintes cursos, em que o nº de
candidaturas superou em muito o nº de vagas disponíveis: Artes
Visuais,

Ciências

da

Educação,

Gestão,

Linguística,

Música

e

Musicologia, Psicologia. A Figura 1 ilustra o nº de candidatos por curso
de doutoramento, no ano lectivo de 2011/2012.
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A Tabela seguinte resume a situação dos cursos de doutoramento face
ao nº de candidaturas/Colocações/Matrículas nos últimos 3 anos de
acesso:

2009/2010
2010/2011
2011/2012

Nº de Alunos - 3º CICLO
Candidaturas
Colocados
294
238
459
271
385
254







Matriculados
221
244
213



Fonte: *Informação obtida SIIUE, 25 Outubro 2011



Em termos globais, não foram registadas grandes oscilações no nº de
colocações e matrículas, nos últimos 3 anos, tendo-se verificado uma
ligeira descida no presente ano lectivo face ao ano anterior, na ordem




dos 6% em colocações e 13% em matrículas. Relativamente ao nº de
candidaturas, registou-se um decréscimo face ao ano anterior, associado
à redução do nº máximo de vagas previsto para o presente ano lectivo
(381 vagas). Esta redução deve-se à implementação de algumas medidas




previstas no Plano de Melhoria dos Cursos de 3º Ciclo, as quais
procuram

promover

o

rigor

e

qualidade

dos

Programas

de

Doutoramento, cumprindo não só os objectivos estratégicos do IIFA,
mas também as exigências no contexto da avaliação dos cursos por parte
da Agência da Acreditação A3ES.
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Continuará a ser uma prioridade do IIFA a promoção dos cursos de
doutoramento

da

UÉvora,

melhorando

a

sua

qualidade

e

reconhecimento, intensificando a sua visibilidade a nível nacional e
internacional. Deve evidenciar-se o esforço recente que o IIFA tem
efectuado no sentido de promover colaborações com instituições de

Mestrados
Internacionais


ensino superior internacionais, com o objectivo de promover os cursos
de formação avançada da UÉvora, muito especialmente os programas
de doutoramento cuja procura nos últimos anos tem sido mais reduzida.
Estes protocolos de cooperação visam também o estabelecimento de
sinergias

no

âmbito

da

actividade

de

investigação



EUMAINE:
European Master in

científica,

desenvolvimento tecnológico e inovação.

Nematology

É objectivo do IIFA promover a convergência das qualificações



PhoenixEM:

científicas e académicas da Universidade de Évora, para níveis

Dynamics of Health

semelhantes aos da generalidade da União Europeia. No entanto, temos

and Welfare

consciência que ainda temos uma longa caminhada por percorrer,



acreditamos que com o esforço e empenho de todos conseguiremos

TPTI: Techniques,
Patrimoines,

atingir os objectivos propostos.
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(Director do IIFA)
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