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A Comissão Cientifica, reunida a 31 de Julho de 2012, informa que o Programa Doutoral Conjunto 
e-Planning, estará a funcionar regularmente em 2012/13.  
 
O grau de "Doutor em ePlanning" é concedido, em conjunto, pelas 4 Universidades (UA, UTL, 
UNL, UL). 
 
Esta' já confirmada, a esta data, oferta curricular  ePlanning 2012/13 na FCT-UNL, na FC-UL e na 
UA, cujo calendário escolar e' definido pelas respectivas unidades orgânicas. Está prevista a 
colaboração com docentes e investigadores do MIT (DUSP), e de outras Universidades nacionais e 
estrangeiras, designadamente da Universidade de Paris (IFU). 
 
Informação sobre o Programa Doutoral está também disponivel no site http://www.e-planning.org/ 
 
1. Admissões 
 
A CC admitiu, na primeira época conjunta, a esta data, 5 novos candidatos (por ordem alfabética): 
 
Ana Isabel Guedelha da Silva Neves 
Barbara Mauricio 
Carla Cristina Fernandes Santos 
Patrizia Rizzo 
Pedro Emauz Madruga 
 
Tendo sido readmitida a candidata 
Melissa Jeanne Shinn 
 
Denota-se ainda com especial apreço a crescente internacionalização dos Doutorandos e-Planning 
admitidos (Angola, Belgica, Holanda, Italia, Portugal, UK) 
 
As admissões de candidatos ao doutoramento estão abertas ate' 31 de Outubro 2012, dependendo o 
calendário de admissão e matricula, de cada unidade orgânica de acolhimento. A CC tomou 
conhecimento de que uma das 5 unidades orgânicas que integram o Programa,  o ISCSP-UTL, 
suspendeu a admissão de novos alunos para o próximo ano lectivo, mantendo o acolhimento para os 
actuais doutorandos que se mantenham nessa unidade.  
 



2. Propostas de Tese. 
 
Todos os alunos com titulo de proposta de tese e Orientador já registados na Comissão Cientifica 
Conjunta, deverão até 30 de Outubro 2012, apresentar ao respectivo Orientador o progresso nas 
suas propostas de tese, a fim de permitir avaliar o estado geral. 
 
De igual modo, os alunos que, tendo terminado a parte curricular do Programa, ainda não 
identificaram os seus temas de tese e Orientador, deverão fazê-lo até á mesma data (30 de Outubro). 
Recorda-se que, apesar de a disciplina de proposta de tese ser semestral, a sua natureza e desenho 
(defesa perante Juri), permite a sua conclusão em data anterior ao fim do semestre, sendo altamente 
desejável que assim seja. 
 
Aproveitamos para saudar a defesa das Propostas de Tese no ano lectivo 2011/12, dos Doutorandos 
Tania Fonseca,  Marta Rocha e Francesca Savoldi (ISCSP-UTL). 
 
3. Balanço do Programa. 
 
A CC tem estado a proceder ao balanço do Programa Doutoral, nas suas multiplas componentes, em 
grupos de trabalho constituidos para o efeito. Foi aprovado nesta reunião o relatório sobre o “Ponto 
da Situação dos Doutorandos no Programa”, apresentado pelo Coordenador do Programa, Prof. 
Pedro Ferraz de Abreu. 
 
A CC tomou conhecimento, a 30 de Julho 2012, de um documento apresentado por vários 
doutorandos, “no sentido de melhorar o modo de funcionamento do Curso de Doutoramento em e- 
Planeamento”, com destaque para a situação das propinas, que será devidamente apreciado. A CC 
considera muito positivo o envolvimento e empenhamento dos doutorandos neste processo de 
balanço do Programa Doutoral, com vistas a reforçar a sua qualidade. 
 
4. Abertura do ano lectivo. 
 
A CC reunirá em Setembro 2012, para decidir da data de abertura do ano lectivo 2012/13 do 
Programa ePlanning, compilar a lista de disciplinas opcionais oferecidas em 2012/13,  e restantes 
matérias relativas ao funcionamento do Programa. A CC está á disposição dos doutorandos, como 
habitualmente, para quaisquer esclarecimentos. 
 
 
A Comissão Cientifica do Programa Doutoral ePlanning 
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Pedro Ferraz de Abreu (ISCSP-UTL) 
 


