
ACEF/1920/0310587 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior

1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
ACEF/1314/10587

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar

1.3. Data da decisão.
2016-01-14

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de
condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de
recomendações da CAE (Português e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

2._I.2.pdf

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto 2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior?
Não

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
<sem resposta>

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
<no answer>

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior?
Não

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
<sem resposta>

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
<no answer>

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (alterações
não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?
Não

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
<sem resposta>

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
<no answer>

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de
avaliação?

Não

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de
avaliação?



Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Foram implementados o Programa Tutoria e o Programa Fica que visam contribuir para a diminuição e prevenção do abandono e a melhoria do
sucesso académico dos estudantes da Universidade de Aveiro, especialmente dos inscritos no 1.º ano. 

Foram destacados, em cada ano, tutores (docentes do Departamento de Matemática) e mentores (alunos da Lic. em Matemática) que fizeram um
acompanhamento individualizado dos estudantes do 1º ano. 

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The Tutoring Program and the Fica Program were implemented to contribute to the reduction of the dropout and to improve the academic success of
students at the University of Aveiro, especially those enrolled in the 1st year.

In each year, tutors (teachers of the Mathematics Department) and mentors (students of the Mathematics Course) were tasked to make an
individualized accompaniment of the students of the first year.

4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas
entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?

Não

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

1. Caracterização do ciclo de estudos.

1.1 Instituição de ensino superior.
Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Universidade De Aveiro

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Ciclo de estudos.
Matemática

1.3. Study programme.
Mathematics

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._II1.5.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Matemática

1.6. Main scientific area of the study programme.
Mathematics

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
461

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
NA

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
NA



1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
180

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):
Seis semestres

1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September 13th):
Six semesters

1.10. Número máximo de admissões.
27

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
40

Este número tem como base os resultados dos últimos anos, em que houve uma maior procura da Licenciatura em Matemática na Universidade de
Aveiro (LMUA). Em 2019/20:
- 19 dos alunos colocados escolheram a LMUA em primeira opção;
- houve um total de 212 candidatos;
- 5 dos alunos não colocados com média superior a 13,48 escolheram a LMUA em primeira opção.

Acreditamos que a reestruturação do plano de estudos terá uma maior capacidade de atração de estudantes para a LMUA. Além disso, é
importante atendermos à necessidade crescente expectável de formação de professores de Matemática.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
This number is based on the results of recent years, when there was a greater demand for the Degree in Mathematics at the University of Aveiro
(LMUA). In 2019/20:
- for 19 of the accepted candidates LMUA was their first choice;
- there were a total of 212 candidates;
- 5 of the non-accepted students with an average higher than 13,48 had LMUA as their first choice.

We believe that with the restructuring of the course we will have a greater ability to attract students to LMUA. In addition, it is important to address
the expected growing of need of mathematics teacher at elementary and secondary schools.

1.11. Condições específicas de ingresso.
Um dos seguintes conjuntos: 
19 Matemática A
ou
02 Biologia e Geologia e 19 Matemática A
ou
07 Física e Química e 19 Matemática A
Classificações Mínimas – 
Nota de Candidatura: 95 pontos
Provas de Ingresso: 95 pontos
Fórmula de Cálculo –
Média do secundário: 60%
Provas de ingresso: 40%

1.11. Specific entry requirements.
One of the following requirements:
19 Mathematics A
or
02 Biology and Geology and 19 Mathematics A
or
07 Physics and Chemistry and 19 Mathematics A
Minimum classifications - 
applying grade: 95 points
entrance exams: 95 points
Calculation formula - 
Average from secundary degree: 60%
Entrance exams: 40%

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
-NA

1.12.1. If other, specify:
-NA

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade De Aveiro



1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._1.14.pdf

1.15. Observações.
A Licenciatura em Matemática tem a duração de 6 semestres e um total de 180 ECTS e possui atualmente quatro percursos alternativos:
-Licenciatura em Matemática;
-Licenciatura em Matemática com menor em Gestão;
-Licenciatura em Matemática com menor em Informática;
-Licenciatura em Matemática com menor em Automação Industrial.
As diferenças entre os percursos alternativos circunscrevem-se ao 3º ano da licenciatura. Nos últimos anos os estudantes escolheram sempre um
dos três primeiros percursos indicados (cf. 5.3), o que justifica que na proposta de reestruturação uma das alterações seja a supressão do menor
em Automação Industrial. 

Para além da área fundamental desta licenciatura, Matemática, existem ainda unidades curriculares obrigatórias das áreas científicas de Física (6
ECTS) e de Informática (18 ECTS). A percentagem de ECTS na área fundamental desta licenciatura é superior a 74% em qualquer um dos percursos
alternativos. Apesar da oferta de vários ramos de formação a formação é predominantemente em Matemática. 

O DMAT tem participado em projetos interdisciplinares nas áreas de Física, Biologia, Saúde e Indústria. Esta é uma das razões pelas quais na
proposta de reestruturação se pretende oferecer alguma formação específica nestas áreas, sem prejuízo da essência do curso, o qual deverá
continuar a assegurar uma formação essencialmente em Matemática.

1.15. Observations.
The Mathematics Degree lasts 6 semesters, has in total 180 ECTS and currently has four alternative courses:
- Degree in Mathematics;
- Degree in Mathematics with minor in Management;
- Degree in Mathematics with minor in Computer Science;
- Degree in Mathematics with minor in Industrial Automation.
The differences between the alternative courses are limited to the 3rd year of the degree. Recently students have always chosen one of the first
three routes indicated (see 5.3), which justifies that in the restructuring proposal one of the changes is the suppression of the minor in Industrial
Automation.

In addition to the fundamental area of   this degree, Mathematics, there are also mandatory course units in the scientific areas of Physics (6 ECTS)
and Informatics (18 ECTS). The percentage of ECTS in the fundamental area of   this degree is higher than 74% in any of the alternative courses.
Despite the offer of various branches, the main focus is in mathematics knowledge.

DMAT has participated in interdisciplinary projects in the areas of Physics, Biology, Health and Industry. This is one of the reasons why the
restructuring proposal intends to offer some specific background in these areas, without prejudice to the essence of the course, which should
continue to provide essencial bases in mathematics.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.

2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de
doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options,
profiles, major/minor, or other forms of organisation compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

Matemática Mathematics

Matemática com menor em Gestão Mathematics w ith minor in Management

Matemática com menor em Automação Industrial Mathematics w ith minor in Industrial Automation

Matemática com menor em Informática Mathematics w ith minor in Informatics

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - Matemática

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Matemática

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Mathematics

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area
Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Matemática M 122 24

Física F 6 0

Informática I 16 0

Matemática/ Gestão/ Engenharia Industrial/
Engenharia Mecânica

M/
GES/EGI/MEC

0 12



(4 Items)  144 36  

2.2. Estrutura Curricular - Matemática com menor em Gestão

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Matemática com menor em Gestão

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Mathematics with minor in Management

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Matemática M 122 12

Física F 6 0

Informática I 16 0

Gestão Ges 12 0

Engenharia Industrial EGI 12 0

(5 Items)  168 12  

2.2. Estrutura Curricular - Matemática com menor em Automação Industrial

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Matemática com menor em Automação Industrial

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Mathematics with minor in Industrial Automation

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Matemática M 122 12

Física F 6 0

Informática I 16 0

Engenharia Mecânica EMEC 24 0

(4 Items)  168 12  

2.2. Estrutura Curricular - Matemática com menor em Informática

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Matemática com menor em Informática

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Mathematics with minor in Informatics

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Matemática M 122 12

Física F 6 0

Informática I 40 0

(3 Items)  168 12  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e
competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo na criação do processo de aprendizagem.

Reprogramaram-se atividades clássicas e introduziram-se novas formas de abordagem dos conteúdos, de modo a incentivar o envolvimento do
estudante nas aulas, quer na resolução de problemas, quer na discussão de questões suscitadas pelos conteúdos abordados. Valorizando a
diversidade de ritmos de aprendizagem foram criadas sessões de orientação tutorial para contornar dificuldades sentidas e a desenvolver o
raciocínio na resolução de problemas. Em algumas UC é fomentado o estudo autónomo de conteúdos não abordados nas aulas, motivando os



estudantes para um papel mais ativo na aprendizagem. Procura-se garantir que os objetivos de aprendizagem são alcançados pelo
desenvolvimento de um conjunto de competências essenciais, tais como: autonomia, criatividade, pensamento crítico e capacidade de trabalho em
equipa. 
Os inquéritos pedagógicos do âmbito do Sistema de Garantia e Qualidade (SGQ) e reuniões regulares com os estudantes são formas de aferir que
estas metodologias são adequadas.

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes (knowledge, skills and competences) to
be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning process.

Classical activities were reprogrammed and new ways of approaching the contents were introduced, in order to encourage the student's
involvement in the classes, both in problem solving and in the discussion of issues raised by the topics of study. Valuing the diversity of learning
rhythms, tutorial sessions have been created in which teachers help students overcome difficulties and develop thinking in problem solving. In some
UC the autonomous study of contents not covered in the classes is encouraged, motivating the students to a more active role in the learning
process. The aim is to ensure that learning objectives are achieved by developing a set of core competencies such as autonomy, creativity, critical
thinking and teamwork.

SGQ pedagogical surveys and regular meetings with students are ways to ascertain that these methodologies are appropriate.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Os resultados dos inquéritos pedagógicos realizados, no âmbito do SGQ, aos estudantes em cada UC permitem estimar o valor correspondente de
ECTS. Estes dados são analisados pelo responsável da UC e pela direção de curso de modo a que seja garantido que o valor de ECTS estipulado
para cada UC é o adequado. Para esta contabilização também é tido em conta o trabalho adicional necessário para os estudantes se familiarizarem
com uma dada ferramenta computacional quando a mesma é utilizada numa UC para resolução de problemas em aulas práticas.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The results of the SGQ pedagogical inquiries for the students allow to estimate the corresponding value of ECTS of each UC. These data are
analyzed by the head of each UC and the Course Director to ensure that the ECTS value stipulated for each course is adequate. For this accounting it
is also taken into account the additional work that a student has to do to become familiar with a given computational tool when it is used in a UC for
problem solving in laboratorial classes.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
As avaliações são realizadas através de testes escritos ou por provas práticas em computador. No início de cada semestre os responsáveis de
cada UC informam o Diretor de Curso (DC) sobre os objetivos de aprendizagem e, em consonância com estes, o tipo de avaliação proposta, bem
como as datas previstas para estas. Os alunos podem, em qualquer momento, reportar ao DC qualquer situação anómala que coloque em causa a
transparência e o rigor exigidos na avaliação, bem como a sua coerência com o que é lecionado nas aulas. No final de cada semestre os estudantes
são inquiridos sobre a adequação da avaliação aos objetivos de aprendizagem. No caso de se constatar que a taxa de aprovação está abaixo de um
limite aceitável fixado ou que se registaram factos importantes durante o semestre letivo que influenciaram negativamente os resultados da
avaliação, o professor responsável pela UC em causa elabora um plano de melhoria (exigido pelo SGQ), que é posteriormente validado pela
Comissão de Curso.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
Evaluations are carried out through written tests or practical tests with the use of a computer. At the beginning of each semester, the head of each
UC informs the Course Director about the learning objectives and, accordingly, the type of evaluations proposed and the expected dates for them.
Students may at any time report to the Course Director any anomalous situation that undermines the transparency and rigor required in the
assessment, as well as their consistency with what is taught in class. At the end of each semester students are asked about the appropriateness of
the assessment to the learning objectives. If the results are below the minimal or if important facts have occurred during the semester that have
negatively influenced the results, the teacher responsible for the course shall draw up an improvement plan (required by the SGQ) , which is
subsequently validated by the Course Committee.

2.4. Observações

2.4 Observações.
-

2.4 Observations.
-

3. Pessoal Docente

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
Maria Elisa Carrancho Fernandes

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category
Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica / Scientific Area
Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Agostinho Miguel Mendes Agra
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática Aplicada 100.00 Ficha submetida



Ana Alexandra da Costa Dias Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Tecnologias da Saúde 100.00 Ficha submetida

Ana Raquel Reis Couto Xambre
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Gestão Industrial 100.00 Ficha submetida

António Ferreira Pereira
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

António João de Castilho Breda
D'Azevedo

Professor Associado ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

António Manuel Rosa Pereira
Caetano

Professor Catedrático ou
equivalente

Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Armando António Cardoso dos
Santos Lourenço

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Física, especialidade de
Electromagnetismo e Electrónica

100.00 Ficha submetida

Carina Maria Oliveira Pimentel
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Engenharia e Gestão Industrial 100.00 Ficha submetida

Carlos Alberto da Costa
Bastos

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Engenharia Eletrotécnica 100.00 Ficha submetida

Carlos Manuel Azevedo Costa
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor
CTC da Instituição
proponente

Medical informatics 100.00 Ficha submetida

Cláudia Margarida Ramos de
Sousa e Silva

Professor Auxiliar
convidado ou equivalente

Doutor Engenharia e Gestão Industrial 100.00 Ficha submetida

Delf im Fernando Marado Torres
Professor Catedrático ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Dirk Hofmann
Professor Associado ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Domenico Antonino Catalano
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Geometria Diferencial 100.00 Ficha submetida

Domingos Moreira Cardoso
Professor Catedrático ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Enide Cascais Silva Andrade
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Matemática (Álgebra, Lógica e
Fundamentos)

100.00 Ficha submetida

Eugénio Alexandre Miguel
Rocha

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Helmuth Robert Malonek
Professor Catedrático ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Ilidio Fernando de Castro
Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha submetida

João Manuel de Oliveira e Silva
Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Engenharia Eletrotécnica 100.00 Ficha submetida

Joaquim Arnaldo Carvalho
Martins

Professor Catedrático ou
equivalente

Doutor
CTC da Instituição
proponente

Electrotecnia 100.00 Ficha submetida

José António de Vasconcelos
Ferreira

Professor Associado ou
equivalente

Doutor Ciências de Engenharia 100.00 Ficha submetida

José Manuel de Araújo Magano
Assistente convidado ou
equivalente

Mestre
Título de especialista
(DL 206/2009)

Gestão de Empresas 50.00 Ficha submetida

José Manuel Matos Moreira
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Informática e redes 100.00 Ficha submetida

Manuel António Gonçalves
Martins

Professor Associado ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Maria Elisa Carrancho
Fernandes

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Maria Raquel Rocha Pinto
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Nélia Maria Marques da Silva
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Paula Cristina Roque da Silva
Rama

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Pedro Filipe Pessoa Macedo
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Pedro Miguel Ferreira de Sá
Couto

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Engenharia Biomédica 100.00 Ficha submetida

Ricardo Miguel Moreira de
Almeida

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Rui Filipe Alves Silva Duarte
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Sérgio Guilherme Aleixo de
Matos

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha submetida

Tatiana Tchemisova Cordeiro
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Matemática Aplicada, cibernética
matemática

100.00 Ficha submetida

Telmo Reis Cunha
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Engenharia Eletrotécnica 100.00 Ficha submetida

Vasile Staicu
Professor Catedrático ou
equivalente

Doutor Matematica 100.00 Ficha submetida

Vera Lúcia da Silva Carlos
Professor Auxiliar
convidado ou equivalente

Doutor Gestão 60.00 Ficha submetida

     3710  



<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
38

3.4.1.2. Número total de ETI.
37.1

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full time employment in the
institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff
Nº de docentes / Staff
number

% em relação ao total de ETI / % relative to
the total FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff w ith a
full time link to the institution:

36 97.035040431267

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically qualified teaching staff – staff
holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified
teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff number
in FTE

% em relação ao total de ETI* / % relative to the
total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding
a PhD (FTE):

36.6 98.652291105121

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de
ETI* / % relative to the
total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme

37 99.730458221024 37.1

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo
de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, w ith w ell recognised experience and professional capacity in the
fundamental areas of the study programme

0 0 37.1

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
Nº de docentes (ETI) /
Staff number in FTE

% em relação ao total de ETI* /
% relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três
anos / Teaching staff of the study programme w ith a full time link to the institution for over 3 years

37 99.730458221024 37.1

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number
of teaching staff registered in PhD programmes for over one year

0 0 37.1

4. Pessoal Não Docente

4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
3 Técnicos Superiores a 100% 

1 Assistente Técnico a 100%

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
3 Senior Technicians 100%

1 Technical Assistant 100%



4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
3- Licenciatura

1- 12º ano e Curso de Especialização Tecnológica

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
3- Bachelor's degree

1-12th year and Technological Specialization Course

5. Estudantes

5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
81

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 50

Feminino / Female 50

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students

1º ano curricular 30

2º ano curricular 22

3º ano curricular 29

 81

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before the last
year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 27

N.º de candidatos / No. of candidates 142 138 148

N.º de colocados / No. of accepted candidates 20 20 27

N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 20 23 28

Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted
candidate

129.4 135.8 126.4

Nota média de entrada / Average entrance mark 146.5 151.8 151.2

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Nos últimos anos os estudantes da Licenciatura em Matemática têm demonstrado uma enorme capacidade de interajuda, espírito de iniciativa e
capacidade de integração e de trabalho em grupo. Demonstram interesse pelas atividades de investigação do DMat, frequentando seminários dos
diversos grupos de investigação e linhas temáticas. Algumas vezes são os próprios a organizar atividades de caracter científico, como palestras e
conferências.

Em 2013 foi fundado o núcleo de estudantes de Matemática NEMAT que tem tido um desempenho crescente em vários domínios: divulgação da
licenciatura em escolas secundárias, integração dos estudantes, sessões de esclarecimento sobre empregabilidade, dinamização de atividades
extracurriculares desportivas e de caráter solidário, promoção e divulgação da cultura e do conhecimento Matemático. Nos últimos anos o NEMAT
dinamizou inúmeras atividades das quais podemos destacar algumas:
- organização, em 2018, do “Encontro Nacional de Estudantes de Matemática” 2018;
- organização, em 2017, de um encontro científico com os estudantes da Licenciatura em Matemática aplicada da Bialystok University or technology
Polónia;



- organização de palestras “Matemática e Mercado de Trabalho” com a participação de empresas convidadas;
- organização de workshops de Matlab, Excel e Latex (com a participação de docentes especialistas);
- organização do Cinema(t) (palestra e visualização de um filme);
- participação em feiras vocacionais divulgando a Licenciatura em Matemática;
- lançamento regular de desafios matemáticos com oferta de prémios para os estudantes com melhor desempenho; 
- participação e dinamização de eventos de caracter desportivo: “Taça UA”, Torneio de Xadrez, Torneio de Sueca;
- ações de reciclagem e de recolha de lixo (recolha de tampinhas e recolha de beatas).
- ações de solidariedade: campanhas de recolha de sangue, campanha de ajuda a animais sem abrigo PRAVI e Pet Universal, participação Banco
Alimentar Contra a Fome;
- apoio à participação de estudantes em eventos nomeadamente no European Study Group with Industry;
- participação no Estágio de verão da empresa de desenvolvimento de Software Mhii;
- organização de sessões de yoga e defesa pessoal.

Adicionalmente consideramos relevante a informação sobre a distribuição dos estudantes por cada um dos percursos alternativos, que
apresentamos a seguir.

Ramo || 2016/17 || 2017/ 18 || 2018/19
___________________________________________

Matemática || 10 || 13 || 15
___________________________________________

Gestão || 13 || 13 || 10
____________________________________________

Informática || 9 || 6 || 6
____________________________________________

Automação Industrial || 1 || 1 || 0
____________________________________________

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
In recent years, students of Mathematics at UA have demonstrated a tremendous capacity for inter-help, initiative spirit and team-work capacity.
Show interest in research activities, have the initiative to organize scientific activities and participate in seminars of various research groups and
thematic lines.

The NEMAT (Mathematics student association) was founded in 2013 and, since then, has had a growing performance in various fields: elementary
and secondary school actions of dissemination of the course and of the mathematical knowledge, student integration, employability briefings and
extra-curricular activities. Recently, the NEMAT has streamlined several activities, some of which we we list below:
- organization, in 2018, of the “National Meeting of Mathematics Students”;
- organization, in 2017, of a scientific meeting with the students of the Applied Mathematics Degree at Bialystok University or Polish Technology;
- organization of lectures "Mathematics and Labor Market" with participation of invited companies;
- organization of Matlab, Excel and Latex Workshops (with the participation of expert teachers);
- organization of cinema sessions with mathematical discussions;
- participation in fairs promoting the course;
- regular launch of mathematical challenges with awards for top performers;
- participation and promotion of sportive events: “UA Cup”, Chess Tournament, Swedish Tournament;
- recycling and garbage collection actions;
- solidarity actions: blood collection campaigns, PRAVI and Pet Universal homeless animal aid campaign, Food Bank Against Hunger participation;
- support student participation in events, such as the European Study Group with Industry;
- participation in the summer internship of the software development company Mhii;
- organization of yoga and self defense sessions.

In what follows we give the distribution of students in each of the existing alternative paths which we consider a relevant information for their
characterization.

Branch || 2016/17 || 2017/18 || 2018/19
___________________________________________

Mathematics || 10 || 13 || 15
___________________________________________

Management || 13 || 13 || 10
____________________________________________

Informatics || 9 || 6 || 6
____________________________________________

Industrial Automation || 1 || 1 || 0
____________________________________________

6. Resultados

6.1. Resultados Académicos



6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the
last year

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano / Last
year

N.º graduados / No. of graduates 17 13 16

N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 12 5 9

N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 2 4 3

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 3 3 3

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than
N+2 years

0 1 1

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final
(exclusivamente para cursos de doutoramento). 

NA

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD programmes). 
NA

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Com base nos resultados, conclui-se que o desempenho dos estudantes é inferior no primeiro ano curricular. No entanto, este tem vindo a melhorar
nos últimos anos letivos. Isto é bastante notório
nas UC, Elementos de Física, Análise Matemática I e Programação I, em que os resultados passaram de negativos (abaixo de 50% de aprovados)
para positivos (cf. dados apresentados a seguir).

Nos anos curriculares seguintes (2º ano e 3º ano) os resultados são, de um modo geral, bastante positivos em todas as áreas.

Apresenta-se a seguir a percentagem de estudantes aprovados calculada sobre o número de estudantes inscritos, a cada uma das UC nos anos
2016/17, 2017/18, 2018/19 respetivamente.
______________________________________________________________

UC do Departamento de Matemática
______________________________________________________________
Análise Matemática I: 46 || 56 || 63 (1º ano)

Análise Matemática II: 33 || 34 || 74 (1º ano)

Álgebra Linear: 45 || 58 || 81 (1º ano)

Complementos de Álgebra Linear: 44 || 42 || 74 (1º ano)

Matemática Discreta: 43 || 56 || 58 (1º ano)

Análise Matemática III: 93 || 89 || 100 

Análise Complexa: 71 || 89 || 100

Equações Diferenciais: 93 || 64 || 100

Geometria Diferencial: 93 || 71|| 67 

Estruturas Algébrica: 67 || 78 || 72

Elementos de Lógica: 67 || 81 || 80 

Teoria de Números e Aplicações: 86 || 74 || 81

Análise Numérica: 63 || 82 || 64 

Probabilidades: 78 || 78 || 88

Estatística: 74 || 71 || 75 

Álgebra: 79 || 79 || 93 

Elementos de Topologia: 93 || 85 || 93 

Análise Estatística de Dados (opção): - || 100 || 100 

Otimização Linear (opção): 100 || 89 || 83 

Grafos e Combinatória (opção): 75 || 100 || -

Modelos Estatísticos (opção): - || 89 || 100 



Optimização em Redes e Não Linear (opção): 64 || 91 || 100 

Análise e Desenvolvimento de Algoritmos (opção): 100 || - || 63

Tipos Abstratos de Dados: 71 || - || 100
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

UC do Departamento de Física
____________________________________________________________

Elementos de Física: 33 || 49 || 80 (1º ano)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

UC do Departamento de Eletrónica Telecomunicações e Informática
_____________________________________________________________

Programação I: 34 || 38 || 57 (1º ano)

Programação II: 38 || 28 || 50 (1º ano)

Introdução às Tecnologias Web: 100 || 100|| 100

Modelação e Análise de Sistemas: 100 || 100|| 100

Sistemas Multimédia: 100 || 100 || 50

Base se dados: 57 || 100 || 100
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

UC do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo
_____________________________________________________________

Logística: 56 || 73 || 86

Gestão de Operações: 67 || 83 || 75

Gestão Integrada de Projetos: 100 || 100 || 100

Comportamento Organizacional: 44 || 42 || 88

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
Based on the results it can be concluded that student results are lower in the first curricular year. However, these have been improved in recent
years, namely that is evident in Elements of Physics, Mathematical Analysis I and Programming I, where the results were negative (below 50%) and
became positive (see data presented below).

In the following curricular years (2nd year and 3rd year) the results are generally quite positive in all areas.

In what follows we give the percentage of approved students calculated on the number of students enrolled for each of the UC in the years 2016/17,
2017/18, 2018/19 respectively.
______________________________________________________________

Department of Mathematics
______________________________________________________________
Mathematical Analysis I: 46 || 56 || 63 (1st year)

Mathematical Analysis II: 33 || 34 || 74 (1st year)

Linear Algebra: 45 || 58 || 81 (1st year)

Complements of Linear Algebra: 44 || 42 || 74 (1st year)

Discrete Mathematics: 43 || 56 || 58 (1st year)

Mathematical Analysis III: 93 || 89 || 100 

Complex Analysis: 71 || 89 || 100

Differential Equations: 93 || 64 || 100

Differential Geometry: 93 || 71 || 67

Algebraic Structures: 67 || 78 || 72

Logic Elements: 67 || 81 || 80

Number Theory and Applications: 86 || 74 || 81

Numerical Analysis: 63 || 82 || 64



Probabilities: 78 || 78 || 88

Statistics: 74 || 71 || 75

Algebra: 79 || 79 || 93

Topology Elements: 93 || 85 || 93

Statistical Data Analysis (option): - || 100 || 100

Linear Optimization (option): 100 || 89 || 83

Graphs and Combinatorics (option): 75 || 100 || -

Statistical Models (option): - || 89 || 100

Network and Nonlinear Optimization (option): 64 || 91 || 100

Algorithm Analysis and Development (option): 100 || - || 63

Abstract Data Types: 71 || - || 100
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Department of Physics
____________________________________________________________
 
Physics Elements: 33 || 49 || 80 (1st year)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 UC Department of Electronics Telecommunications and Informatics
_____________________________________________________________

Programming I: 34 || 38 || 57 (1st year)

Programming II: 38 || 28 || 50 (1st year)

Introduction to Web Technologies: 100 || 100 || 100

System Modeling and Analysis: 100 || 100 || 100

Multimedia Systems: 100 || 100 || 50

Database: 57 || 100 || 100
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Department of Economics, Management, Industrial Engineering and Tourism
_____________________________________________________________

Logistics: 56 || 73 || 86

Operations Management: 67 || 83 || 75

Integrated Project Management: 100 || 100 || 100

Organizational Behavior: 44 || 42 || 88

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e
fonte de informação). 

Diplomados que continuam a estudar imediatamente - 86.7 %

Taxa de Desemprego - 15,4% (universo muito reduzido)

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the
data source). 

Graduates continuing to study immediately - 86.7%

Unemployment Rate - 15.4% (very low universe)

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Como a maioria dos licenciados têm optado por prosseguir estudos (86,7%) os dados de empregabilidade existentes não nos permitem tirar
conclusões substantivas sobre o desemprego. A percentagem de desemprego (15.4%) tem como base um universo inferior a 5 estudantes. As
razões para esta taxa são diversas, cada caso é um caso, e não é possível tirar conclusões genéricas.



Na proposta de reestruturação da Licenciatura em Matemática procuramos fazer uma ligação efetiva ao mercado laboral nomeadamente com a
criação de uma unidade curricular, com a designação Seminário, onde os alunos poderão optar por desenvolver projetos em parceria com
empresas. Acreditamos que o número de estudantes que optem por um emprego logo após o 1º ciclo aumente.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
As most graduated students have chosen to pursue studies (86.7%) the existing employability data do not allow us to draw substantive conclusions
about unemployment. The unemployment rate (15.4%) is in a universe of less than 5 students. 
The reasons for this rate are diverse, each case is different, and no general conclusions can be drawn.

In the proposed restructuring of the studies in Mathematics we seek to make an effective connection to the labor market, namely by creating a
course, called Seminar, where students can choose to develop projects in partnership with companies. We believe that the number of students
opting for a job right after the first cycle will increase.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica / Research Centre(s) in the
area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação (FCT) /
Mark (FCT)

IES /
Institution

N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of integrated
study programme’s teachers

Observações /
Observations

CIDMA Muito Bom
Universidade
de Aveiro

24
23 docentes do DMat e 1
docente do DGEI

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou
capítulos de livros, ou trabalhos de produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/273b8ff2-6fa4-f134-802c-5daebef51ae6
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/273b8ff2-6fa4-f134-802c-5daebef51ae6
6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s)
fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural,
desportiva e artística. 

O Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações (CIDMA) é um dos maiores centros de investigação em Matemática em
Portugal com mais de 100 membros e colaboradores. As suas atividades científicas estão organizadas em 8 grupos de investigação:
- Álgebra e Geometria;
- Análise Complexa e Hipercomplexa; 
- Análise Funcional e Aplicações; 
- Geometria e Dinâmica Gravitacional; 
- História da Matemática; 
- Otimização, Teoria dos Grafos e Combinatória; 
- Probabilidade e Estatística;
- Sistemas e Controlo. 

Para atingir os seus objetivos, o CIDMA promove atividades como: palestras, cursos e seminários regulares; divulgação da produção científica
através da participação em conferências; colaboração internacional; organização de workshops e congressos; apoio à pós-graduação e
investigação avançada. O centro afirma-se pela sua atividade científica, pelo número e qualidade das suas publicações, e o reconhecimento do
trabalho desenvolvido no CIDMA é prestigiante para todos os seus membros e consequentemente um indicador de qualidade científica da
Licenciatura em Matemática, tendo em conta que a maioria dos docentes da Licenciatura em Matemática são membros do CIDMA. 

Para aumentar a sua contribuição para o desenvolvimento social e económico, o CIDMA participa ativamente em projetos multidisciplinares em
cooperação com outras equipas de investigação (cf. https://cidma.ua.pt/transfer ). O CIDMA conta com diversas colaborações com a indústria, tem
contribuído para o desenvolvimento de software e aposta na educação e divulgação da ciência nas escolas (cf. https://cidma.ua.pt/society). A
existência de linhas temáticas (LT) indiciam o grau de empenho que os membros do CIDMA têm, na participação em projetos transversais a
diversos grupos de investigação e com grande ligação a outras ciências e à sociedade. O CIDMA tem atualmente 6 LT:
- Biomathematics
- Geometrix (http://geometrix.web.ua.pt/); 
- MATEAS: Ensino e Avaliação no (ensino) Superior (http://mateas.wikidot.com/); 
- Matemática e Industria (MI); 
- Problemas Inversos e Aplicações em Ciências da Saúde (PICS); 
- Teoria e Estruturas Computacionais (TFC). 

No âmbito das LT têm surgido contratos de consultoria/prestação de serviços com empresas, ações de formação para professores, colaborações
em estudos em empresas, hospitais e outras instituições de saúde e estágios profissionais.

Para além do trabalho desenvolvido no âmbito das LT integramos o Projeto Circo Matemático e SIACUA (https://siacua.web.ua.pt) e colaboramos
com o projeto PMATE (https://pmate.ua.pt). O SIACUA e o PMATE são projetos da UA direcionados para o ensino básico e secundário.

O CIDMA também visa contribuir para a formação de jovens investigadores por meio de pós-graduação e educação avançada, apoiando dois
programas doutorais. Os membros do CIDMA colaboram com investigadores de universidades portuguesas e estrangeiras, contribuindo assim,
para um aumento de possibilidades de pós-docs e de emprego científico.

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental scientific area(s) of the
study programme, and their real contribution to the national, regional or local development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic
activity. 



The Center for Research and Development in Mathematics and Applications (CIDMA) is one of the largest mathematics research centers in Portugal
with over 100 members and collaborators. Its scientific activities are organized into 8 research groups:
- Algebra and Geometry;
- Complex and Hypercomplex Analysis;
- Functional Analysis and Applications;
- Geometry and Gravitational Dynamics;
- History of Mathematics;
- Optimization, Graph Theory and Combinatorics;
- Probability and statistics;
- Systems and Control.

To achieve its objectives, CIDMA promotes activities such as: regular lectures, courses and seminars; dissemination of scientific production
through participation in conferences; international collaborations; organization of workshops and congresses; postgraduate support and advanced
research. The center is known for its scientific activity, the number and quality of its publications, and the recognition of the work developed at
CIDMA is prestigious for all its members and, consequently, an indicator of the scientific quality of the Course in Mathematics that we offer, as most
of the teachers of the course are members of CIDMA.

To increase its contribution to social and economic development, CIDMA actively participates in multidisciplinary projects in cooperation with other
research teams (see https://cidma.ua.pt/transfer). CIDMA has several collaborations with the industry, has contributed to the development of
software and bet on education and dissemination of science in schools (see https://cidma.ua.pt/society). The existence of thematic lines indicates the
degree of commitment that CIDMA members have in participating in cross-cutting projects with various research groups and with a strong
connection to other sciences and society. CIDMA currently has 6 thematic lines (TL):
- Biomathematics (BioMath);
- Geometrix;
- MATEAS: Ensino e Avaliação no (ensino) Superior (http://mateas.wikidot.com/);
- Mathematics and Industry (MI);
- Inverse Problems and Applications in Health Sciences (PICS);
- Computational Theory and Structures (TFC).

Within the scope of the projects inserted in the LT, consulting/service provision agreements with companies, training courses for teachers,
collaborations in efficiency studies in various companies, hospitals and other health institutions and professional internships have emerged.

In addition to the work developed under the TL, we integrate the Mathematical Circus project and the PMATE project (https://pmate.ua.pt/oficial/) and
we collaborate with SIACUA (https://siacua.web.ua.pt/).

SIACUA and PMATE are UA projects targeting basic and secondary education.

CIDMA also aims to contribute to the training of young researchers through postgraduate and advanced education, supporting two doctoral
programs. CIDMA members collaborate with researchers from Portuguese and foreign universities, contributing to an increase in possibilities for
postdoctoral offers and scientific employment in general.

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo, quando aplicável,
indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 

O CIDMA tem vários projetos financiados (os projetos ativos estão enumerados em https://cidma.ua.pt/projects) e os seus membros integram redes
internacionais prestigiadas, nomeadamente a ISAAC (International Society for Analysis, its Application and Computation). 

A existência de vários projetos financiados permite que uma elevada percentagem do financiamento FCT recebido seja usado em bolsas de
iniciação à investigação (BIC). Para além dos projetos referenciados no link acima, o projeto Geometrix obteve financiamento da Fundação Calouste
Gulbenkian. Note-se que esta é uma LT com uma notável intervenção social nomeadamente no desenvolvimento de software educativo para
crianças com necessidades educativas especiais.

Indica-se o número de estudantes beneficiários de BIC e o valor total de financiamento por ano.

2016: 10 estudantes | 24 681,76 euros
2017: 12 estudantes | 36 140 euros
2018: 11 estudantes | 20472,50 euros

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international, including, when applicable, the
main projects with external funding and the corresponding funding values. 

CIDMA has several funded projects (see https://cidma.ua.pt/projects) and its members are part of prestigious international networks, namely ISAAC
(International Society for Analysis, its Application and Computation http://isaacmath.org/home/).

The existence of several funded projects allows a high percentage of the received FCT funding to be used for research initiation grants (BIC). In
addition to the projects referenced in the link above, the Geometrix project has received funding from the Calouste Gulbenkian Foundation. Note that
this is a LT with a remarkable social intervention, namely in the development of educational software for children with special educational needs.

In what follows we give the number of students that have received BIC and the total amount of funding per year.

2016: 10 students | 24,681.76 euros
2017: 12 students | 36 140 euros
2018: 11 students | 20472.50 euros

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%



Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 1.3

Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 2.5

Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 2.5

Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 28.3

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 24

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
O DMat empenha-se na divulgação de programas de mobilidade de estudantes e de docentes nomeadamente do programa Erasmus. A adesão de
docentes a esta iniciativa tem sido considerável envolvendo intercâmbio de docentes de, e para, diversos países, nomeadamente, Rússia, Polónia,
Estónia, Lituânia, Sérvia, Itália, Espanha, Arménia e Casaquistão. Aquando da última avaliação não existia qualquer aluno em programas
internacionais de mobilidade, atualmente existem 4, um número que contamos aumentar nos próximos anos. Consideramos que a crescente
participação de docentes no programa impulsionará também a participação de um número mais elevado de estudantes.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
DMat is committed to the dissemination of student and teacher mobility programs, namely the Erasmus program. Faculty adherence to this initiative
has been considerable, involving teacher exchanges from and to various countries, namely from Russia, Poland, Estonia, Lithuania, Serbia, Italy,
Spain, Armenia and Kazakhstan. At the last assessment there were no students in international mobility programs, there are currently 4, a number
below the desired, but we expect to increase it in the forthcoming years. We believe that the increasing participation of teachers in the program will
also boost the participation of a higher number of students.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
Nada a acrescentar.

6.4. Eventual additional information on results.
Nothing to add.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.
Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens
7.1.1 e/ou 7.1.2.

Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
https://www.ua.pt/sigq/page/22105

7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade
(PDF, máx. 500kB).

7.1.2._7.1.2.pdf

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos
de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos
estudantes e os resultados da monitorização do sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e
utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas medidas. 

<sem resposta>

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures supporting the teaching and
learning processes, namely regarding the procedures for information collection (including the results of student surveys and the results of academic
success monitoring), the monitoring and periodic assessment of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to
define improvement measures, and the monitoring of their implementation. 

<no answer>

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos
ciclos de estudos. 

<sem resposta>

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
<no answer>

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento
profissional. 

<sem resposta>



7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development. 
<no answer>

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
<sem resposta>

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.
<sem resposta>

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
<no answer>

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
<sem resposta>

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
<no answer>

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
<sem resposta>

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
<no answer>

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
A Licenciatura em Matemática da Universidade de Aveiro possui uma estrutura curricular adequada ao ciclo de estudos oferecendo uma formação
de elevada qualidade que faz com que seja considerada, em “rankings” internacionais, uma das melhores licenciaturas em Matemática do país.
Podemos enumerar vários pontos que fazem com que esta licenciatura mereça o reconhecimento de excelência.
- Tem um corpo docente estável, experiente e com qualidade pedagógica e científica (integrados no centro de investigação CIDMA), com formação
em áreas de especialização diversificadas, que trabalha para o sucesso dos alunos e recolhe a satisfação generalizada dos estudantes.
- Possui um plano de estudos diversificado oferecendo uma forte base nas áreas fundamentais da Matemática: Álgebra, Análise, Geometria,
Estatística e Probabilidades.
- Tem, no 3º ano, uma formação noutras áreas científicas, proporcionada, pela existência de menores, alargando o leque de possibilidades aos
estudantes que pretendem aprofundar as aplicações da Matemática a outras áreas do conhecimento;
- A existência de uma biblioteca com acesso presencial e electrónico a livros e revistas permitindo um amplo acesso a informação actualizada. 
- A existência de salas de estudo no DMAT equipadas com computadores.
- A disponibilização digital, no elearning, de material didático-pedagógico de elevada qualidade para o apoio ao ensino nas diversas unidades
curriculares.
- A qualidade crescente dos alunos que são colocados nesta licenciatura. No ano letivo 2019/20 a nota do último aluno colocado foi igual a 14,21
aproximadamente mais 2 valores do que no ano anterior. A maioria dos alunos colocados escolheram o curso em primeira opção.
- A existência do NEMAT, núcleo de estudantes de Matemática, que para além de ser ativo na organização de atividades pedagógicas e científicas,
apoia os estudantes nas diversas vertentes da vida académica.
- A existência de uma Comissão de Curso, com membros docentes e discentes, vigilante e atuante, acompanhando o funcionamento das unidades
curriculares e dando resposta imediata a eventuais ocorrências de cariz pedagógico ou social.
- A participação do DMat no Programa Tutoria implementado pela Universidade de Aveiro, que se empenha no acompanhamento académico e
individual do percurso dos novos estudantes procurando promover a sua integração social e académica, diminuir o abandono escolar, desenvolver
uma cultura de inclusão, bem-estar físico, mental, social e pessoal.
- A existência do SGQ que fornece um relatório sobre o funcionamento do ciclo de estudos na perspetiva de alunos e de docentes, permitindo uma
análise crítica, por todos os intervenientes, com o objetivo da melhoria contínua do funcionamento de cada unidade curricular.
- A existência de pessoal não docente com capacidade de resolução eficaz de problemas relativos ao funcionamento desta licenciatura.

8.1.1. Strengths 
The Bachelor in Mathematics of the University of Aveiro has a curriculum structure suitable for the study cycle offering a high quality education that
makes it one of the best courses in Mathematics in the country. We can list several points that make this course deserve the recognition of
excellence.
- It has a stable, experienced, pedagogical and scientific, quality teachers, trained in diverse areas of expertise, working for student success and
gathering widespread student satisfaction.
- It has a diverse curriculum offering with a strong foundation in the fundamental areas of mathematics: Algebra, Analysis, Geometry, Statistics and
Probabilities.
- It has minors, widening a range of possibilities for students who want to deepen the applications of mathematics to other areas of knowledge.
- The existence of a library with either presential or electronic access to books and magazines allowing ample access to updated information;
- The existence of study rooms equipped with computers.
- The digital availability, in elearning, of high quality didactic-pedagogical material to support teaching in the various curricular units.
- The growing quality of the students. In the academic year 2019/20 the least admitted candidate had 14.21 average, approximately 2 more values   
than in the previous year. For most of the students the course of Mathematics at UA was their first choice.
- The existence of NEMAT, mathematics students association, which, besides being active in the organization of pedagogical and scientific activities,
supports students in various aspects of academic life.



- The existence of a Course Committee, with teaching and student members, vigilant and active, monitoring the functioning of the curricular units and
giving immediate response to any occurrences of a pedagogical or social nature.
- DMat's participation in the Tutoring Program implemented by the University of Aveiro, which is committed to the academic and individual
monitoring of the path of new students seeking to promote their social and academic integration, reducing school dropout, developing a culture of
inclusion, the physical well-being (mental, social and personal).
- The existence of the SGQ that provides a report on the functioning of the study cycle from the perspective of students and teachers, allowing a
critical analysis by all stakeholders, with the objective of continually improving the functioning of each course unit.
- The existence of non-teaching staff with the ability to effectively solve problems related with the course.

8.1.2. Pontos fracos 
1- O primeiro ano do ciclo de estudos oferece grandes desafios, existe um desnivelamento entre os estudantes e, de um modo geral, todos
demonstram grande dificuldade em trabalhar, pesquisar e resolver problemas autonomamente.

2- Os alunos não estão familiarizados com as ferramentas computacionais direcionados para o estudo e o desenvolvimento da Matemática. As
unidades de programação existentes não permitem colmatar esta lacuna.

3- A única unidade curricular da área científica de Física, Elementos de Física, aparece prematuramente no primeiro ano. Alguns dos conceitos
estudados em Análise Matemática III (no 2º ano) são necessários em Elementos de Física do primeiro semestre do primeiro ano.

4- O menor em Automação Industrial tem tido pouca procura (é oportuno repensar a oferta de menores). 

8.1.2. Weaknesses 

1-The first year of the study cycle offers major challenges, there is unevenness among students, and generally all show great difficulty in working,
researching and solving problems on their own.

2- Students are not familiar with computational tools aimed at studying and developing mathematics. The existing programming units do not fill this
gap.

3- The only curricular unit of the scientific area of Physics, Elements of Physics, appears prematurely in the first year. Some of the concepts studied
in Mathematical Analysis III (in the 2nd year) are required in Elements of Physics of the first semester of the first year.

4- The minor in Industrial Automation has had little demand and it is therefore appropriate to rethink the supply of minors.

8.1.3. Oportunidades 
- Esta licenciatura beneficia do facto de o CIDMA, sediado no DMat, ser um dos maiores centros de investigação em Matemática do país e, por esse
motivo, ter a capacidade de crescer e inovar na oferta formativa e de integrar, desde muito cedo, os estudantes em atividades de investigação;
- Atualmente a generalidade dos docentes demonstra uma evidente preocupação na qualidade do ensino e existe um claro incentivo à disseminação
de boas práticas. No DMat têm existido várias iniciativas de cariz didático-pedagógico dinamizadas pela linha temática MATEAS. Os docentes estão,
mais do que nunca, interessados em implementar novas práticas com vista à melhoria do ensino;
- O reconhecimento nacional e internacional da UA propicia a existência de projetos conjuntos e de parcerias em rede, mobilizando os estudantes,
que podem beneficiar da existência do programas de incentivo à internacionalização;
- O DMat está inserido num campus universitário localizado numa cidade tranquila e carismática que aposta na inovação. Para além das salas de
aula, laboratórios de cálculo e anfiteatros, tem duas salas de estudo e um bar muito frequentado por estudantes das diversas unidades orgânicas.
Este é um ponto de encontro dos estudantes propício ao estudo e à interdisciplinariedade;
- Concluída a licenciatura a maioria dos alunos opta por prosseguir estudos para o 2º ciclo num dos mestrados oferecidos por esta unidade orgânica
(Ensino de Matemática, Matemática e Aplicações ou Estatística Médica). É maioritariamente durante o 2º ciclo que são implementadas ações de
integração dos alunos em empresas. O número de contactos empresariais tem aumentado significativamente, espelho do crescente interesse dos
empregadores por matemáticos, mas também resultado do trabalho desenvolvido por docentes na procura de melhores soluções profissionais
para os nossos estudantes. Neste sentido é de referir ainda o importante apoio do Gabinete de Estágios e de Saídas Profissionais da Universidade
de Aveiro, da Rede Alumni criada pela Universidade de Aveiro para o acompanhamento do percurso dos ex-alunos e monitorização do grau de
empregabilidade e do núcleo de estudantes (NEMAT).

8.1.3. Opportunities 
This degree benefits from the fact that CIDMA, based in DMat, is one of the largest research centers in mathematics in the country and, as such, has
the ability to grow and innovate in training and to integrate students from an early age in research activities;
- Most teachers are clearly concerned about the quality of teaching, there is a clear incentive to disseminate good practices. In DMat there have
been several didactic-pedagogical initiatives promoted by MATEAS, a theme line of CIDMA. Teachers are more than ever interested in implementing
new practices to improve teaching;
- UA national and international recognition enables joint projects and networked partnerships, mobilizing students who can benefit from the existence
of internationalization incentive programs;
- the university campus is located in a quiet and charismatic city that bets on innovation. In addition to the classrooms, calculus laboratories and
amphitheaters, it has two study rooms and a bar very popular among students from various organic units. This is a student meeting place
conductive to study and interdisciplinarity;
- After completing the degree most students choose to pursue studies for the 2nd cycle in one of the masters offered by this organic unit (Teaching
Mathematics, Mathematics and Applications or Medical Statistics). It is mostly during the 2nd cycle that student integration actions are
implemented. The number of business contacts has increased significantly, reflecting the growing interest of employers in mathematicians, but also
as a result of the work of teachers in finding better professional solutions for their students. In this regard, it is also worth mentioning the important
support of the University of Aveiro Internships and Internships Office, of the Alumni Network created by the University of Aveiro to monitor the
degree of employability and the organization of students (NEMAT).

8.1.4. Constrangimentos 
- A heterogeneidade dos estudantes e o facto de alguns deles não terem, no 1º ano, a percepção das exigências desta licenciatura.

- Necessidade de melhorar recursos informáticos e bibliográficos.

8.1.4. Threats 
- The heterogeneity of the students and the fact that they do not have, in the 1st year, the perception requirements of this degree;



- Need to improve computer and bibliographic resources.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
----> Em resposta aos pontos 1 e 2: 

Na Proposta de Reestruturação da Licenciatura em Matemática (PRLM) existe um reforço na formação na área fundamental da Licenciatura no 1º
ano (de 38 ECTS para 48 ECTS) com a criação de duas UC obrigatórias:
- Tópicos de Matemática e Ferramentas Computacionais (TMFC) e
- Análise Exploratória de Dados (AED).

TMFC apresenta um programa que, do ponto de vista científico, é focado nos fundamentos da matemática e, em simultâneo, explora as ferramentas
computacionais mais vocacionadas para cada assunto, tornando a aprendizagem da matemática mais atrativa, mais moderna e adequada aos
desafios atuais. O objetivo é trazer não só a computação mas também as ferramentas computacionais e, sobretudo, o pensamento estruturado,
para a sala de aula reprogramando atividades clássicas; pretende-se conhecer e aprender a usar diversas ferramentas utilizando-as na resolução
de problemas de nível compatível com o nível de conhecimentos do estudante, de modo a deixar rasto e motivação para que sejam usadas, com
menor esforço e consumo de tempo, nas unidades curriculares subsequentes constantes do plano de estudos. Esta unidade foi pensada numa
filosofia que permitirá criar um ambiente gerador de um conjunto de competências transversais considerados essenciais, por exemplo: autonomia,
criatividade e pensamento crítico; capacidade de trabalho em equipa; capacidade de gestão do tempo, planificação, organização e adaptação à
mudança.

AED tem como objetivo desenvolver o raciocínio estatístico, explorando conceitos probabilísticos e estatísticos já estudados no ensino secundário,
e realizar adequadamente análises exploratórias de dados. Dão-se a conhecer ferramentas computacionais dedicadas à Estatística e
Probabilidades, dotando os estudantes da capacidade de as usarem nas UC do 2º ano: Probabilidades e Estatística.

Na PRLM a maioria das UC com 8 ECTS passam a ter 6 ECTS (de acordo com os padrões definidos para as UC da UA), em particular, o numero total
de horas de contacto diminui em quase todas as unidades. Contrariando esta tendência consideramos que algumas UC do primeiro devem ter 8
ECTS com o objetivo de dar uma base sólida de conhecimentos essenciais para a progressão e o sucesso nos estudos subsequentes.

-----> Em reposta ao ponto 3: 

Na PRLM a unidade curricular da atual licenciatura designada Elementos de Física, no plano de estudo no 1º semestre do 1º ano, dá lugar a uma
nova unidade no 1º semestre do 2º ano, também da área de Física, criada para os estudantes de Licenciatura em Matemática com a designação
Elementos de Física Matemática. Esta fará a ligação das duas áreas científicas, especialmente em articulação com a unidade curricular Análise
Matemática III.

-----> Em resposta ao ponto 4: 

A proposta de alteração curricular prevê a eliminação do menor em Automação Industrial e a criação de dois novos menores.

8.2.1. Improvement measure 
-----> In response to points 1 and 2:

In the Proposal for the Restructuring of the Mathematics Degree (PRLM) there is a reinforcement of the training in the fundamental area of   the
course in the 1st year (from 38 ECTS to 48 ECTS) with the creation of two mandatory UC:
- Mathematics Topics and Computational Tools (TMFC) and 
- Exploratory Data Analysis (AED).

TMFC presents a program that, from a scientific point of view, focuses on the fundamentals of mathematics and, at the same time, explores the
computational tools best suited to each subject, making learning mathematics more attractive, modern and appropriate to today's challenges. The
goal is to bring not only computing but also computational tools and, above all, structured thinking, to the classroom by reprogramming classical
activities. It is intended that students learn how to use various tools in solving problems compatible with the student's level of knowledge, so as to
leave a trace and motivation to be used with less effort and time consumption in the forthcoming units. This unit was conceived in a philosophy that
will create an environment that generates a set of transversal competences considered essential, for example: autonomy, creativity and critical
thinking; ability to work in teams; time management skills, planning, organization and adaptation to change.

Supported by computational tools, AED aims to develop statistical reasoning, exploring probabilistic and statistical concepts already studied in
secondary education, and properly perform exploratory data analysis. Computational tools dedicated to Statistics and Probabilities are introduced,
giving students the ability to use them in the 2nd year UC: Probabilities and Statistics.

In PRLM most UC with 8 ECTS now have 6 ECTS (according to the standards set for AU UCs), in particular the total number of contact hours
decreases in almost all units. Contrary to this trend we consider that some UC of the 1st year should have 8 ECTS in order to provide a solid
foundation of knowledge essential for progression and success in subsequent studies.

---> In response to point 3:

In PRLM the curricular unit of the current degree called Elements of Physics, in the study plan in the 1st semester of the 1st year, is replaced by a
new unit in the 1st semester of the 2nd year, also in the area of   Physics, created for students of Mathematics with the designation Elements of
Mathematical Physics. This will link the two scientific areas, especially in conjunction with the course Mathematical Analysis III.

---> In response to point 4:

The PRLM considers the elimination of minors in Industrial Automation and the creation of two new minors.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Espera-se que o plano de estudos da Proposta de Reestruturação da Licenciatura em Matemática entre em vigor, em 2020/21.


