
MINUTA DA ATA DE DENSIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO  
 

Ata da reunião do júri para densificação dos critérios 

de seriação dos candidatos ao Programa Doutoral em Gerontologia e Geriatria  

 

 ------Ao vigésimo dia do mês de março de dois mil e dezanove, na sala dezoito-três-onze do 

Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, reuniu o júri do 

procedimento de candidatura ao Programa Doutoral em Gerontologia e Geriatria para proceder 

à definição dos subcritérios e respetivas ponderações a observar na seriação dos candidatos, 

em conformidade com os critérios genericamente constantes do ponto 3 do Edital de 

Candidatura – Ano Letivo – 2019/2020. --------------------------------------------------------------------------  

 ----- A abertura do presente procedimento foi autorizada por despacho do Exmo. Vice-Reitor, 

Prof. Doutor Artur Silva. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- O júri tem a seguinte composição: ---------------------------------------------------------------------------  

 ----- Presidente: Prof. Doutor Oscar Manuel Soares Ribeiro ------------------------------------------------  

 ----- Vogais efetivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----- Prof. Doutora Maria Constança Leite de Freitas Paúl (ICBAS-UP) ---------------------------------  

 ----- Prof. Doutor José Ignacio Guinaldo Martin  ---------------------------------------------------------------  

------Aberta a reunião e após breve discussão o júri deliberou por unanimidade densificar os 

critérios de seriação nos termos seguintes: ---------------------------------------------------------------------  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------Densificação dos critérios de seriação ------------------------------------  

 ----- A apreciação curricular (AC) é feita tendo em conta os seguintes parâmetros: -----------------  

---------- a) Currículo académico (CA) com peso de 30%: 12 pontos para habilitações com 

classificação igual ou superior a 16 valores - 1º e 2º ciclo (pós-Bolonha) ou Mestrado; 10 

pontos para habilitações com classificação igual a 16 valores - Licenciatura pré-Bolonha + pós-

graduação; 8 pontos para habilitações com classificação entre 14 e 16 valores - 1º e 2º Ciclo 

(pós-Bolonha) ou Mestrado + CV relevante; 6 pontos para habilitações com classificação igual 

ou superior a 14 e inferior a 16 – Licenciatura pré-Bolonha + pós-graduação + CV relevante; ---- 

 --------- b) Currículo cientifico (CC) com peso de 30%: 2 pontos por artigos em revistas 

internacionais com peer-review (autor ou coautor); 1 ponto por livro (autor ou coautor); 1 ponto 

por prémio ou distinção em investigação/trabalho científico; 0,4 pontos por artigo em revista 

científica nacional; 0,2 pontos por comunicações (orais e posters) em reuniões científicas, num 

máximo de 2 pontos; --------------------------------------------------------------------------------------------------   

---------- c) Currículo profissional (CP) com um peso de 20%: 1 ponto por cada ano de trabalho 

na área do Doutoramento ou afim, num máximo de 5 pontos; 1 ponto por cada ano de docência 

no ensino superior na área do Doutoramento ou afim num máximo de 5 pontos; --------------------- 

----------- d) Entrevista Individual (EI) com um peso de 20%, sendo objeto de apreciação as 

seguintes a capacidade de expressão e comunicação em língua Portuguesa e Inglesa, e a 

motivação para o ingresso no ciclo de estudos. ----------------------------------------------------------------  



 --------- A classificação de cada membro do júri resultará da soma das pontuações atribuídas a 

cada um dos factores de apreciação (a), (b), (c) e (d), e considerando-se a respectiva 

ponderação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Deliberou o júri que todas as pontuações atribuídas sejam expressas até às 

centésimas, por arredondamento, em cada método de seleção e ainda na classificação final, 

por defeito ou por excesso, conforme o valor das milésimas seja inferior ou superior ou igual a 

cinco. Em caso de igualdade de classificação final, decidiu o júri aplicar os seguintes critérios 

de preferência: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------- a) o candidato com melhor currículo académico; -------------------------------------------------  

 ----------- b) o candidato com melhor currículo científico; ----------------------------------------------------  

 ----------- c) o candidato com melhor currículo profissional; -------------------------------------------------  

 ----------- d) o candidato mais motivado para ingressar no ciclo de estudos. ---------------------------  

 --------- E nada a mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião de que se lavrou a presente ata, 

que depois de lida e aprovada vai ser assinada por cada um dos membros do júri que nela 

participaram.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


