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To: Fernando Lobo <fernando.lobo@gmail.com>
Cc: Pedro Guerreiro <pguerr@gmail.com>, Alvaro Barradas <abarra@ualg.pt>, Alvaro Barradas <barradas@gmail.com>, Amine Berquia
<bamine@ualg.pt>, Ana Isabel Leiria <aleiria@ualg.pt>, António Casimiro <acasimi@ualg.pt>, António Ruano <aruano@ualg.pt>, Artur Neves
<aneves@ualg.pt>, Cristina Vieira <cvieira@ualg.pt>, Cristina Vieira <acccvieira@gmail.com>, FCTDEEI <fctdeei@ualg.pt>, Hamid Reza
Shahbazkia <hshah@ualg.pt>, Hans Du Buf <dubuf@ualg.pt>, Helder Daniel <hdaniel@ualg.pt>, Helder Daniel <had2006@gmail.com>,
Henrique Leonel Gomes <hgomes@ualg.pt>, João Gago Lima <jlima@ualg.pt>, José Bastos <jbastos@ualg.pt>, José Bastos
<jose.bastos@gmail.com>, José Valente de Oliveira <jvo@ualg.pt>, José Valente de Oliveira <j.valente.de.oliveira@gmail.com>, Maria da
Graça Ruano <mruano@ualg.pt>, Maria Margarida Madeira Moura <mmadeira@ualg.pt>, Maria Margarida Madeira Moura
<mmcsamcm@gmail.com>, Marielba Zacarias <mzacaria@ualg.pt>, Marielba Zacarias <marielba.zacarias@gmail.com>, Noélia Correia
<ncorreia@ualg.pt>, Patricio Serendero <pserende@ualg.pt>, Patricio Serendero <pserende@gmail.com>, Paula Ventura Martins
<pventura@ualg.pt>, Pedro Guerreiro <pjguerreiro@ualg.pt>, Peter Stallinga <pjotr@ualg.pt>, Mariana Farrusco <mfarrus@ualg.pt>, Diretor
FCT <diretorfct@ualg.pt>
Fernando,
Lá vamos nós !...
Falar do "efetivamente" não é "lavagem de roupa suja". A comissão vai estar interessado no primeiro assunto mas não no segundo.
sj

On 12/17/2012 11:40 AM, Fernando Lobo wrote:
- garantia da qualidade: parece-me que se fala demasiado dos orgãos e dos regulamentos e pouco do "efetivamente". Mesmo que
não esteja ainda em funcionamento (e ainda menos no
Podemos falar do "efectivamente" nestes relatórios? Podemos falar das "national biometric bases"? Podemos dizer que há alunos
inscritos no 3º ano do PDEI que ainda não passaram a prova preliminar que deveria ocorrer ao final do 1º ano? A garantia de qualidade
poderia e DEVERIA ser feita pelos orgãos se os orgãos não metessem os problemas debaixo do tapete.
caso do doutoramento pelas razões apontadas) talvez não ficasse mal dizer que a qualidade é uma questão de todos e de cada um e
que pode passar, no caso do doutoramento, por um alargar de responsabilidade normalmente centrada no orientador para uma
comissão, departamento ou laboratório, aumentando a transparência, melhorando as boas práticas e dando oportunidades aos
candidatos de contactar com outros membros da comunidade. É essa a noção de escola doutoral e é para aí que isto deverá tender.
- acho que o PEEAD não faz sentido no doutoramento.
- as parcerias parece-me ser o ponto mais pobre, mas pronto não há nada a fazer. Há alunos estrangeiros ? Pode-se mencionar a
multiculturalidade ? Não sei, estou só a referir ao acaso...

Ora se há. Aqui vão 3 exemplos ilustrativos:
* Ali Mollahosseini --> foi-se embora de mãos a abanar e sem o próprio trabalho de que é autor (c.f., And erase the data before you
leave schengen space.)
* Mosab Bazargani --> um aluno que quer vir para cá e que antes de ver a sua candidatura aceite foi obrigado a ir de volta para o Irão e
regressar passado uma semana para mostrar o seu boarding pass ao Exmo Sr. Presidente do Conselho Científico da FCT. Só agora,
após ter regressado e mostrado o dito cujo, é que o Presidente do CC tirou o assunto da gaveta. (O aluno Mosab Bazargani estava a
por em causa o bom nome da Universidade do Algarve...)
* Amir Reza Shahbazkia --> inscrito no PDEI desde 10-06-2010 (já lá vai ano e meio, não fez a prova que era suposto fazer passado 1
ano). O orientador, Prof Helder Daniel disse-me no mês passado que nunca o tinha visto. O aluno nunca cá meteu os pés. Este aluno
nem sequer tem o visto de estudante. Em mais nenhuma universidade europeia é possível um aluno extra-comunitário estar inscrito
sem ter visto de estudante. A excepção é a Universidade do Algarve!
Podemos falar do "efectivamente" nestes relatórios?
Fernando

- nas relações com o tecido empresarial não sei se seria de mencionar as atividades em curso com a Algardata e
Visualforma...outras ? Empresas criadas ? Estágios ?
- nos processos, objetivos do programa de estudos, talvez fosse interessante dizer que o objetivo do programa não é a tese ou o
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contributo original do candidato, mas sim o futuro doutor, esse sim que é o objetivo do programa que é formar profissinais altamente
qualificados, com espirito crítico e conhecimentos avançados dentro da sua área, capazes de se inserirem no mercado de trabalho
pela sua capacidade de gerarem conhecimento e inovação, e inclusive de modificar o próprio mercado de trabalho criando o seu
próprio emprego. Centrarmos o objetivo na tese ou nas publicações parece-me redutor. As saídas profissionais do doutor jão não são
a investigação ou o ensino.
De resto parece-me muito bem.
Obrigado pela oportunidade.
sj

On 12/16/2012 10:57 AM, Pedro Guerreiro wrote:
Caros colegas,
Junto envio para todos os professores do departamento (incluindo os que não participam diretamente neste ciclo de estudos), o
formulário de acreditação do programa de doutoramento em engenharia informática, que eu preenchi.
Se quiserem ter a maçada de ler e verificar, ficarei muito grato.
Quaisquer comentários devem chegar até amanhã segunda-feira, 13:00. Depois disso, o formulário passa para as mãos do diretor,
para verificação "superior", de onde seguirá para a reitoria, a fim de ser submetido oficialmente, penso que ainda antes do Natal.
Em prinícipio, este procedimento (diretor, reitoria) vale para este ciclo de estudos e também para os restantes: LEI, MEI, MIEET,
PDEET e MERGE.
Cumprimentos
Pedro Guerreiro
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