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Síntese
Resume
Presenças de estudantes de doutoramento
PhD students attendance
Estiveram presentes nove doutorandos, 14% do total (66) de membros da rede. Uma
das colegas veio expressamente de Lisboa para o nosso encontro.
We had nine Phd students in the meeting, 14% of total (66) network members. One of
the colleagues came specially from Lisbon to our meeting.
Apresentações e interação entre doutorandos
PhD students presentations and network activity
Todos os doutorandos apresentaram brevemente as suas investigações, o estado de
desenvolvimento das mesmas, as metodologias adotadas e as técnicas, ferramentas ou
aplicações informáticas usadas.
All the PhD students presented in brief their research work, its stage, the
methodologies and research tools adopted and the software used.
A Coordenação da Rede de Doutorandos melhorou a base de dados de doutorandos
com a junção destes elementos, úteis para a futura dinamização da Rede.
The PhD Students Coordination updated the database with these fresh data, useful to
the future network activities.
Foram trocadas diversas informações consideradas muito úteis por parte de alguns
membros, como a existência na UALG de cursos para usar ferramentas de gestão de
referências bibliográficas.
It also occurred interesting conversation about several aspects, mainly about relevant
tools and UALG support activities to help the research, as the Library courses about
bibliographic references tools.
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No final do encontro, estiveram presentes três membros no almoço. Ocorreu
interessante conversa sobre métodos e formas de efetuar determinadas análises no
SPSS.
In the end of our works, three of us lunched together. It was also a good way to talk
about our research and it arises some specific topics about how to use some SPSS data
analysis.
Resultados
Outcomes
O

encontro

superou

as

expectativas

dado

terem-se

inscrito

apenas

quatro

doutorandos, tendo estado em risco deste não se realizar. Foi mesmo no momento do
encontro que a Coordenação entendeu haver condições para a realização do encontro.
Assim se explica a não prontidão de alguns aspetos, como por exemplo a captura de
imagens do evento.
The expectations to the meeting were exceed, as only four members were registered in
advance to the meeting. In fact, only in the moment was decided that the meeting had
conditions to be done. This aspect explains the no preparations of some aspects, like
the pictures taking.
O encontro alcançou os resultados definidos para este evento desde 2012, o de
permitir

uma

maior

interação

e

entreajuda

dos

doutorandos

do

CIEO.

The meeting achieved the goals of this kind of event, as defined since 2012: to allow
PhD students to interact with other colleagues.
A Coordenação atualizou e expandiu os dados registados sobre os membros e as suas
investigações. Este aspeto mostrar-se-á essencial para futuras iniciativas, em especial
para a realização de seminários por parte dos doutorandos. A coordenação irá em
breve recolher dados similares dos colegas que não estiveram presentes no encontro.
The PhD Students Netwrk Coordenation updated and expanded the members data. This
aspect is relevant to organize future events, as seminars. We will soon ask to the
colleagues not present in the meeting to fill the data asked.
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