==========================================================
Informação sobre o Programa Doutoral ePlanning (UNL, UL, UTL, UA)
21 Setembro 2009
==========================================================
Bem-vindos ao Programa Doutoral ePlanning.
Este ano lectivo o Programa é oferecido, em conjunto, pelas seguintes
instituições: FCSH-UNL, FCT-UNL, FC-UL, ISCSP-UTL; CSJP-UA ; DeCA-UA. O grau de
"Doutor em ePlanning" é concedido, em conjunto, pelas 4 Universidades (UA, UTL,
UNL, UL). Está prevista a colaboração com docentes e investigadores do MIT
(DUSP).
Informação sobre o Programa Doutoral está disponivel no site http://www.eplanning.org/

1. Abertura do ano lectivo.
O ano lectivo 2009/2010 deste Programa conjunto, tera' inicio no dia 1 de
Outubro 2009, com uma recepção a todos os alunos (de todos os Institutos e
Faculdades de todas as Universidades que integram o Programa), marcada para
as 18h00, nas instalações da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa (campus Av. Berna). Pedimos a comparência de
todos os alunos inscritos e de todo o corpo docente e investigador ePlanning
das 4 Universidades.
Para mais informações sobre o evento, contactar a unidade ePlanning da FCSHUNL (Responsável: Prof. Doutora Regina Salvador, DGPR)

2. Tutores e Planos curriculares.
Para o ano lectivo 2009/2010, foram admitidos pela Comissão Cientifica do
Programa ePlanning cerca de duas dezenas de candidatos.
Todo o aluno de Doutoramento e-Planning deverá ter um Tutor (docente)
durante o ano curricular (1o ano). Para tal devem os alunos contactar os
respectivos serviços na sua Instituição de acolhimento (onde se inscreveram), e
comparecer nas respectivas sessões de orientação. O primeiro passo é definir o
plano curricular (disciplinas obrigatórias e opcionais, que os alunos podem
frequentar em qualquer das Instituições que integram o Programa). Este plano
de estudo, e a correspondente inscrição em disciplinas opcionais, requer o
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frequentar em qualquer das Instituições que integram o Programa). Este plano
de estudo, e a correspondente inscrição em disciplinas opcionais, requer o
acordo e a assinatura do Tutor designado.
Informação sobre a estrutura curricular do Programa está disponivel no site:
http://www.e-planning.org/jointphd.html
Para além das boas vindas e a oportunidade de conhecer melhor o Programa, a
sessão de abertura do dia 1 de Outubro servirá também para permitir a cada
aluno acertar com o seu Tutor o plano curricular para o ano lectivo, incluindo a
inscrição nas disciplinas obrigatórias e opcionais do plano de estudo individual.

3. Inicio das aulas.
As aulas das disciplinas obrigatórias em ePlanning (1o Semestre) têm inicio na
semana de 12 de Outubro de 2009.
* Fundamentos de e-Planning (ePlanning Core): será leccionada este ano no
ISCSP-UTL (campus do Alto da Ajuda). Todos os alunos, de todas as Instituições,
devem inscrever-se nesta disciplina, no ISCSP (http://www2.iscsp.utl.pt) (http://
www.labtec-cs.net/iscsp/index_p.html).
* Metodologias de Investigação (Research Methods): será leccionada este ano
em todos os Institutos e Faculdades que integram o Programa. Os alunos podem
inscrever-se, com o acordo do Tutor, em qualquer delas.
As aulas das disciplinas opcionais têm datas de inicio distintas, consoante o
Instituto / Faculdade onde são leccionadas. Os alunos devem consultar os sites
das respectivas instituições para obter essa informação assim como sobre os
horários das mesmas.
UA: 21 Setembro
FCSH-UNL: 28 Setembro
FCT-UNL: dependendo das disciplinas, entre 21 Setembro e 6 Outubro FC-UL: 21
de Setembro
ISCSP-UTL: dependendo das disciplinas, 6 de Outubro ou 23 de Outubro

4. Orientação dos alunos.
Para facilitar a integração dos alunos e adiantamento do plano de estudos,
identificação do tutor e outras informações uteis (quer a alunos inscritos, quer a
potenciais interessados) , estão marcadas breves sessões de orientação
ePlanning em cada Unidade Orgânica que integra o Programa Doutoral:
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potenciais interessados) , estão marcadas breves sessões de orientação
ePlanning em cada Unidade Orgânica que integra o Programa Doutoral:

23 de Setembro , Quarta-feira:
- FC-UL: 10h00 (Responsável: Prof. Doutor Pedro Antunes, DI, paa@di.fc.ul.pt) dirigir-se a
Dept.Informatica, 21 750 0087 - FCT-UNL: 12h00 (Responsável:
Prof. Doutor João Joanaz de Melo, DCEA, jjm@fct.unl.pt) - dirigir-se a secretaria
Dept. Ambiente, 21 294 8300 ext. 10101 - ISCSP-UTL: 13h00 (Responsável: Prof.
Doutor Pedro Ferraz de Abreu, ePlanning, pfa@mit.edu), dirigir-se Laboratório ePlanning, 21 361 9430
24 de Setembro , Quinta-feira:
- ISCSP-UTL: 19h00 (Responsável: Prof. Doutor Pedro Ferraz de Abreu, ePlanning,
pfa@mit.edu), dirigir-se Laboratório e-Planning, 21 361 9430
25 de Setembro, Sexta-feira:
- FCSH-UNL: 14h30 (Responsável: Prof. Doutora Regina Salvador, DGPR,
regina.salvador@fcsh.unl.pt) - dirigir-se a secretaria Dept. Geografia e
Planeamento Regional, 21 790 8317
28 de Setembro, Segunda-feira:
- U. Aveiro: 14h30 (Responsável: Prof. Doutor Eduardo Anselmo de Castro,
CSJP, ecastro@csjp.ua.pt) - dirigir-se a Secção Autónoma CSJ , 234 372 482
Os alunos são fortemente aconselhados a comparecer na instituição onde se
inscreveram (ou tencionam inscrever), mas as sessões são abertas a qualquer
interessado, de qualquer Instituto ou Faculdade.
Os alunos interessados devem comunicar com antecedência, por email, a sua
intenção de comparecer na sessão escolhida.

5.

Horários.

O horário da disciplina obrigatória comum "Fundamentos de e-Planning" (ePlanning Core) está a ser ultimado, sendo em principio em regime pos-laboral.
Os alunos devem consultar os sites das respectivas instituições para obter
informação sobre as disciplinas e sobre os horários das mesmas:
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informação sobre as disciplinas e sobre os horários das mesmas:
UA:
CSJP: http://www.ua.pt/csjp/
DeCA: http://www.ua.pt/ca/
FCSH-UNL:
Guia Cursos: http://www.fcsh.unl.pt/cursos/guia/ ePlanning: http://
www.fcsh.unl.pt/cursos/cursos/PhD/ciclo-de-estudos-de-doutoramento-em-eplanning ePlanning: http://www.fcsh.unl.pt/09-10/doutoramento-em-e-planningmit-portugal/
FCT-UNL:
Guia de Cursos: http://www.unl.pt/guia/2009/fct/c-684 Candidaturas on-line:
https://clip.unl.pt/candidatura/terceiro_ciclo ePlanning: https://www.fct.unl.pt/
candidato/cursos/3_ciclos/e-planeamento/index_html
FC-UL:
DI: http://www.di.fc.ul.pt/,
DEIO: http://www.deio.fc.ul.pt/
DEGGE: http://degge.fc.ul.pt/
ISCSP-UTL:
Geral: http://www2.iscsp.utl.pt/ ;
LabTec ePlanning: http://www.labtec-cs.net/iscsp/index_p.html

A informação sobre horários de disciplinas integradas no Programa ePlanning irá
sendo gradualmente disponibilizada, de forma agregada, no site do Programa
Doutoral conjunto: http://www.e-planning.org/jointphd.html

6.

Inscrições

no

Doutoramento.

Os alunos podem inscrever-se no Programa Doutoral ePlanning em quaisquer das
instituições que o integram: FCSH-UNL, FCT-UNL, FC-UL, ISCSP-UTL; CSJP-UA ;
DeCA-UA. Com o acordo do seu Tutor, os alunos podem frequentar disciplinas em
qualquer destas instituições, independentemente de onde se inscreveram.
Neste ano, os prazos de inscrição e matricula variam de instituição para
instituição. Excepcionalmente, tendo em conta que se trata de um ano de
instalação do Programa, a Comissão Cientifica recomenda aos docentes das
disciplinas do plano curricular ePlanning que facilitem a integração de alunos cuja
inscrição e ou matricula decorra até ao fim de Outubro, se necessário (e onde
possível) com aulas extraordinárias ou apoio tutorial especial de integração.
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inscrição e ou matricula decorra até ao fim de Outubro, se necessário (e onde
possível) com aulas extraordinárias ou apoio tutorial especial de integração.

7.

Outras

informações

Toda informação respeitante ao funcionamento do Programa Doutoral ePlanning
irá sendo disponibilizada no site : http://www.e-planning.org/jointphd.html

==========================================================
A Comissão Cientifica do Programa Doutoral ePlanning
Eduardo Anselmo de Castro (UA)
João Joanaz de Melo (FCT-UNL)
Pedro Antunes (FC-UL)
Pedro Ferraz de Abreu (ISCSP-UTL)
Regina Salvador (FCSH-UNL)
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