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D-Dei

QUESTIONS

RESPONSES

41

41 responses
SUMMARY

INDIVIDUAL

Accepting responses

Como avalia de foma geral o D-Dei 2017?

(41 responses)

Muito bom
Bom
Normal

51.2%
9.8%

A melhorar

36.6%

A participação nestes eventos é?

(41 responses)
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Positiva
Uma perda de tempo
Neutro
17.1%

Muito positiva
Depende muito do programa
NS/NR

73.2%

Quais as sessões mais interessantes?

(41 responses)

36 (87.8%)

Apresentaçõ…
15 (36.6%)

Novos mestr…

22 (53.7%)

Inovação e b…
Mesa Redon…

18 (43.9%)

Recrutament…

13 (31.7%)
10 (24.4%)

Student Activ…
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Para o D-DEI 2018 o que se deve melhorar?
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21 (51.2%)

Mais apresen…
15 (36.6%)

Técnicas de…

19 (46.3%)

Workshop te…
Discussão c…

14 (34.1%)

Discussão c…

13 (31.7%)
6 (14.6%)

Other

Quem fez a melhor apresentação?

(41 responses)

34 (82.9%)

Nuno Mamed…

30 (73.2%)

Inês Lynce /…
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Qual a melhor data para o D-Dei 2018?
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1o dia férias…

20 (48.8%)

12 (29.3%)

dia antes da…

14 (34.1%)

dia a seguir a…

Comentários adicionais:

(8 responses)

achei interessante. foi a 1x a participar.
ideias:
- no phd-dei incluir soft-skills de empreendedorismo (experiencia como o design-london no imperial college
valia a pena, mas nao temos o mm "ecosistema: ciência+mba business school+artistas/musicos"), transf
tecno. e liderança (nem todos os phd ᘠcam na univ. há oportunidade para criar formação para ser aproveitada
na industria/soc/criar a propria industria.), no apoio as aulas incluir formação (max 1 dia cada) como realizar
discussões, desenvolvimento de trabalhos de avaliação.
- promover interacção de investigação entre grupos, inc. docentes e alunos: estilo miniapresentações/pitch/propor ou resolver um problema em conjunto [esp. depois do almoço para combater a
moleza :-) ], mostra das últimas publicações (coleção das 1a paginas dos artigos) por area/grupo/etc.
(com tanta atividade vai ser preciso tirar um fds :-D )
A pergunta de quem fez a melhor apresentação Nuno/Inês ou Inês/Nuno não faz sentido. Só respondi porque é
obrigatória.
Introduzir uma intervenção fornal dos nossos funcionários não docentes.
Para mim o D-Day vale pela oportunidade de estar com muitos colegas (coisa rara...) num ambiente informal, o
que não é afetado pela qualidade das apresentações. Em relação aos conteúdos penso que há margem para
manobra sobretudo no sentido de fomentar mais a participação da audiência. No ano passado foram feitas
apresentações curtas com muitos oradores. Talvez valha a pena abrir uma call para este tipo de
apresentações...

https://docs.google.com/forms/d/1NBqyVFWC8MKgTr2iIWmJFHNqBqMqjgFWp03oQxchw/edit#responses

4/5

4/26/2017

DDei  Google Forms

Se quiser assinar

(10 responses)

Bruno
António Rito Silva
R
Mário Gaspar
Jose Tribolet
Miguel Correia
Inês Lynce
Francisco Melo
Paulo Carreira
Cláudia Antunes

https://docs.google.com/forms/d/1NBqyVFWC8MKgTr2iIWmJFHNqBqMqjgFWp03oQxchw/edit#responses

5/5

