
ACEF/1213/10912 — Guião para a auto-
avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
Universidade De Aveiro

A1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):
Universidade De Aveiro

A3. Ciclo de estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

A3. Study cycle:
Computer and Telematics Engineering

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Diário da República, 2ª série - Nº 193 - 6 de outubro de 2006

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Engenharia Informática

A6. Main scientific area of the study cycle:
Informatics Engineering

A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 
16 de Março (CNAEF): 

523

A7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, 
de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

N/A

A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 algarismos), de acordo com a Portaria n.º
256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável: 

N/A

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
300

A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de Março):
5 anos (10 semestres)

A9. Duration of the study cycle (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
5 years (10 semesters)

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
70
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A11. Condições de acesso e ingresso:
Para o ano lectivo 2011/2012, um dos seguintes conjuntos:

- Matemática (16)

- Física e Química (07) e Matemática (16)

Para o ano lectivo 2012/2013:

- Matemática A (19)

A11. Entry Requirements:
For academic year 2011/2012, one of the following:

- Mathematics (16)

- Physics and Chemistry (07) and Mathematics (16)

For academic year 2012/2013;

- Mathematics A (19)

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o 

ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):
Não

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ... (se aplicável)

<sem resposta>

A13. Estrutura curricular

Mapa I -

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

A13.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

A13.2. Grau:

Mestre

A13.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)

A12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que 
o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of 
organisation of alternative paths compatible with the structure of the study cycle (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
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<sem resposta>

A13.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

A14. Plano de estudos

Mapa II - N/A - 1/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

A14.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1/1

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a 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 Optativos / 
Optional ECTS*

Informática - Sistemas de Informação / Informatics - Information 

Systems
I / Si 46 0

Informática - Arquitectura dos Sistemas Computacionais / 
Informatics - Computer Architecture

I / Asc 46 0

Informática - Ciência e Tecnologia da Programação / Informatics 

- Science and Technology of Programming
I / Ctp 38 0

Dissertação / Dissertation N/A 34 0

Electrotecnia - Telecomunicações / Electrotechnics -

Telecommunications
ELE / Tel 32 0

Matemática / Mathematics M 30 0

Projecto / Project N/A 12 0

Gestão / Management GES 8 0

Física / Physics F 8 0

Electrotenia - Electrónica / Electrotechnics - Electronics ELE / Elt 8 0

Electrotecnia - Análise e Processamento de Sinal / 

Electrotechnics - Signal Processing
ELE / Aps 8 0

Informática / Informatics I 6 0

Informática, Electrotecnia, Matemática, Gestão / Informatics, 
Electrotechnics, Mathematics, Management

I, ELE, M, 
GES

0 24

(13 Items) 276 24

A14.5. Plano de estudos / Study plan
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Mapa II - N/A - 1/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

A14.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1/2

Mapa II - N/A - 2/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Álgebra Linear / Linear Algebra M Semestral / 
Semester 216 TP:90; OT:15 8 -

Análise Matemática I / Mathematical 
Analysis I M Semestral / 

Semester 216 TP:75; OT:15 8 -

Programação I / Programming I I/Ctp Semestral / 
Semester

216 TP:30; P:45; 
OT:15

8 -

Introdução à Engenharia de 
Computadores e Telemática / 
Introduction to Computer and 
Telematics Engineering 

I Semestral / 
Semester 162 TP:15; P:45; 

OT:15 6 -

(4 Items)

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4) ECTS Observações / 

Observations (5)

Matemática Discreta / 
Discrete Mathematics M

Semestral / 
Semester 162 TP:75; OT:15 6 -

Análise Matemática II / 
Mathematical Analysis II M Semestral / 

Semester 216 TP:90; OT:15 8 -

Programação II / 
Programming II I/Ctp Semestral / 

Semester 216 TP:30; P:45; OT:15 8 -

Sistemas Digitais / Digital 
Systems I/Asc Semestral / 

Semester 216 TP:45; P:30; OT:15 8 -

(4 Items)
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A14.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2/1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2/1

Mapa II - N/A - 2/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

A14.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2/2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2/2

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Programação III / Programming III I/Ctp 
Semestral / 
Semester

216
TP45; P:30; 
OT:15

8 -

Mecânica e Campo 

Electromagnético / Mechanics and 
Electromagnetic Field 

F 
Semestral / 

Semester
216

TP:45; P:30; 

OT:15
8 -

Arquitectura de Computadores I / 
Computer Architecture I 

I/Asc 
Semestral / 
Semester

162
TP:45; P:30; 
OT:15

6 -

Métodos Probabilísticos para 
Engenharia Informática / Probabilistic 
Methods for Informatics Engineering

ELE/Aps 
Semestral / 
Semester

216
TP:45; P:30; 
OT:15

8 -

(4 Items)
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Mapa II - N/A - 3/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

A14.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3/1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3/1

Mapa II - N/A - 3/2

A14.1. Ciclo de Estudos:

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Linguagens Formais e 
Autómatos / Formal 

Languages and Automata 

I/Ctp 
Semestral / 

Semester
162 T:45; P:30; OT:15 6 -

Algoritmos e Complexidade / 
Algorithms and Complexity 

I/Ctp 
Semestral / 
Semester

216 T:45; P:30; OT:15 8 -

Arquitectura de Computadores 
II / Computer Architectures II 

I/Asc 
Semestral / 
Semester

216 T:30; P:45; OT:15 8 -

Sistemas Electrónicos / 
Electronic Systems 

ELE/Elt 
Semestral / 
Semester

216 T:45; P:30; OT:15 8 -

(4 Items)

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Sistemas de Operação / 
Operating Systems 

I/Asc 
Semestral / 
Semester

162 T:30; P:30; OT:15 6 -

Análise e Modelação de 
Sistemas / System Modeling 

and Analysis 

I/Si 
Semestral / 

Semester
216 T:45; P:30; OT:15 8 -

Introdução à Inteligência 
Artificial / Introduction to 

Artificial Intelligence 

I/Si 
Semestral / 
Semester

216 T:45; P:30; OT:15 8 -

Fundamentos de Redes / 
Networking Fundamentals 

ELE/Tel 
Semestral / 
Semester

216 T:45; P:30; OT:15 8 -

(4 Items)
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Engenharia de Computadores e Telemática

A14.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3/2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
3/2

Mapa II - N/A - 4/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

A14.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4/1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Bases de Dados / Data Bases I/Si 
Semestral / 

Semester
162 T:30; P:30; OT:15 6 -

Interacção Humano-
Computador / Human-
Computer Interaction 

I/Si 
Semestral / 
Semester

162 T:30; P:30; OT:15 6 -

Arquitectura de Redes / 
Network Architectures 

ELE/Tel 
Semestral / 
Semester

162 T:30; P:45; OT:15 6 -

Projecto em Engenharia 

Informática / Project in 
Informatics Engineering 

I 
Semestral / 

Semester
324 TP:30; OT:15 12 -

(4 Items)
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4/1

Mapa II - N/A - 4/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

A14.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4/2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4/2

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Arquitectura de Redes 
Avançadas / Advanced Network 

Architectures 

ELE/Tel 
Semestral / 
Semester

162 T:30; P:30; OT:15 6 -

Segurança / Security ELE/Tel 
Semestral / 
Semester

162 T:30; P:30; OT:15 6 -

Arquitectura de Computadores 

Avançada / Advanced 
Computer Architecture 

I/Asc 
Semestral / 
Semester

162 T:30; P:30; OT:15 6 -

Computação Visual / Visual 

Computing 
I/Si 

Semestral / 

Semester
162 T:30; P:30; OT:15 6 -

Engenharia de Dados e 
Conhecimento / Data and 
Knowledge Engineering 

I/Si 
Semestral / 
Semester

162 T:30; P:30; OT:15 6 -

(5 Items)

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Desempenho e Dimensionamento 
de Redes / Network Performance 
and Dimensioning 

ELE/Tel 
Semestral / 
Semester

162
T:30; P:30; 
OT:15

6 -

Computação Reconfigurável / 
Reconfigurable Computing 

I/Asc 
Semestral / 
Semester

162
T:30; P:30; 
OT:15

6 -

Sistemas Distribuídos / Distributed 

Systems 
I/Asc 

Semestral / 

Semester
162

T:30; P:30; 

OT:15
6 -

Engenharia de Software / Software 
Engineering 

I/Si 
Semestral / 
Semester

162
T:30; P:30; 
OT:15

6 -

Opção I - Computação Móvel / I/Si Semestral / 162 TP:45; OT:15 6 Opcional / Option
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Mapa II - N/A - 5/1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

A14.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5/1

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5/1

Option I - Mobile Computing Semester

Opção I - Exploração de Dados / 
Option I - Data Mining

I/Si Semestral / 
Semester

162 TP:45; OT:15 6 Opcional / Option

Opção I - Segurança Avançada 
em Redes / Option I - Advanced 
Network Security

ELE/Tel Semestral / 
Semester 162 TP:45; OT:15 6 Opcional / Option

Opção I - Técnicas de Interface / 
Option I - Multimodal Interaction I/Asc Semestral / 

Semester 162 TP:45; OT:15 6 Opcional / Option

(8 Items)

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área 
Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working 
Hours (3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Gestão de Projectos e 
Empreendedorismo / Project 
Management and Entrepreneurship 

GES Semestral / 
Semester 216 TP:30; P:30; 

OT:15 8 -

Dissertação / Dissertation N/A Anual / 
Annual 108 OT:15 4 -

Opção II, III ou IV - Computação Móvel / 
Option II, III or IV - Mobile Computing I/Si Semestral / 

Semester 162 TP:45; OT:15 6 Opcional / Option

Opção II, III ou IV - Codificação de Áudio 
e Vídeo / Option II, III or IV - Audio and 
Video Coding

ELE/Aps
Semestral / 
Semester 162 TP:45; OT:15 6

Opcional / 
Optional

Opção II, III ou IV - Desenvolvimento e 
Análise de Algoritmos / Option II, III or IV 
- Algorithm Design and Analysis

I/Ctp Semestral / 
Semester

162 TP:45; OT:15 6 Opcional / 
Optional

Opção II, III ou IV - Engenharia de 
Serviços / Option II, III or IV - Service 
Engineering

ELE/Tel Semestral / 
Semester 162 TP:45; OT:15 6 Opcional / 

Optional

Opção II, III ou IV - Especificação, 
Modelação e Projecto de Sistemas 
Embutidos / Option II, III or IV -
Embedded Systems

I/Ctp Semestral / 
Semester 162 TP:45; OT:15 6 Opcional / 

Optional

Opção II, III ou IV - Gestão Integrada de 
Redes e Sistemas / Option II, III or IV -
Integrated Network and Systems 

ELE/Tel Semestral / 
Semester 162 TP:45; OT:15 6 Opcional / 

Optional
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Mapa II - N/A - 5/2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

A14.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

A14.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5/2

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
5/2

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

Management

Opção II, III ou IV - Identificação por 
RFID / Option II, III or IV - RFID 
Identification

ELE/Tel
Semestral / 
Semester 162 TP:45; OT:15 6

Opcional / 
Optional

Opção II, III ou IV - Programação 
Concorrente Orientada por Objectos / 
Option II, III or IV - OO Concurrent 
Programming

I/Ctp
Semestral / 
Semester 162 TP:45: OT:15 6

Opcional / 
Optional

Opção II, III ou IV - Recuperação de 
Informação / Option II, III or IV -
Information Retrieval

I/Si
Semestral / 
Semester 162 TP:45; OT:15 6

Opcional / 
Optional

Opção II, III ou IV Redes Móveis / Option 
II, III or IV - Mobile Networks ELE/Tel Semestral / 

Semester 162 TP:45; OT:15 6 Opcional / 
Optional

Opção II, III ou IV - Redes Ópticas / 
Option II, III or IV - Optical Networks ELE/Tel Semestral / 

Semester 162 TP:45; OT:15 6 Opcional / 
Optional

Opção II, III ou IV - Redes Sem-Fios / 
Option II, III or IV - Wireless Networks ELE/Tel Semestral / 

Semester 162 TP:45; OT:15 6 Opcional / 
Optional

Opção II, III ou IV - Robótica Inteligente / 
Option II, III or IV - Intelligent Robotics I/Si Semestral / 

Semester 162 TP:45; OT:15 6 Opcional / 
Optional

(15 Items)

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4) ECTS

Observações / 
Observations (5)

Dissertação / 
Dissertation N/A Anual /Annual 810 OT:15 30 -

(1 Item)
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A15.1. Se outro, especifique:
N/A

A15.1. If other, specify:
N/A

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respectiva(s) Ficha(s) Curricular(es) 

deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)
Joaquim João Estrela Ribeiro Silvestre Madeira

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
<sem resposta>

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

A17.2. Mapa IV. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço 

demonstrando a adequação dos recursos disponíveis. 
<sem resposta>

A17.3. Recursos próprios da instituição para acompanhamento efectivo dos 
seus estudantes no período de estágio e/ou formação em serviço.

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efectivo dos seus estudantes nos 
estágios e períodos de formação em serviço.

<sem resposta>

A17.3. Indication of the institution's own resources to effectively follow its students during the in-service training 
periods.

<no answer>

A17.4. Orientadores cooperantes

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por 

acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB).

A17.4.1. Normas para a avaliação e selecção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por 
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)

Documento com os mecanismos de avaliação e selecção dos monitores de estágio e formação em serviço, 
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.

<sem resposta>

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclos de estudos de formação de 
professores).
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<sem resposta>

Pergunta A18 e A19

A18. Observações:

A5.

O elenco das unidades curriculares opcionais (4º ano e 5º ano) foi sucessivamente publicado em DR, 2ª série: 
Nº 104 de 29 de maio de 2009; Nº 177 de 11 de setembro de 2009; Nº 41 de 1 de março de 2010; e Nº 118 de 20 
de junho de 2012.

A7.1.

Não se concorda com a classificação CNAEF anteriormente atribuída ao curso: 523 - Electrónica e Automação.

Antes, a classificação CNAEF deveria ser 481 - Ciências Informáticas / Engenharia Informática.

4.1

1) As sessões de orientação tutorial (OT) não são contabilizadas na Distribuição de Serviço Docente.

2) Os alunos de doutoramento que prestam apoio letivo não foram incluídos na lista de docentes afetos às 
unidades curriculares (UCs), pelo que podem surgir diferenças de horas em algumas UCs.

7.1.1

No campo da eficiência formativa, o valor -1 significa não haver (neste momento) dados disponíveis para o ano 
letivo de 2011/12.

A18. Observations:

A5.

The list of optional curricular units (4th year and 5th year) was published in: DR, 2ª série: Nº 104 de 29 de maio 
de 2009; Nº 177 de 11 de setembro de 2009; Nº 41 de 1 de março de 2010; e Nº 118 de 20 de junho de 2012.

A7.1

We do not agree with the CNAEF classification that was formerly attributed to the Computer and Telematics 
Engineering course: 523 - Electronics and Automation.

4.1

1) The Tutorial Orientation sessions are not taken into account for the number of lecture / teaching hours.

2) PhD students who provide academic support as teaching assistants were not included in the list of 
lecturers / teachers; thus, differences may arise in the total number of hours for some curricular units.

7.1.1

In the graduation efficiency table for 2011/12, the value -1 means that there is no data available at the moment 
for that academic year.

A19. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?

Mapa V. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de 
professores) / Map V. External supervisors responsible for following the students’ activities (only for teacher 

training study cycles)

Nome / 

Name

Instituição ou estabelecimento a 

que pertence / Institution

Categoria Profissional / 

Professional Title

Habilitação Profissional / 

Professional Qualifications

Nº de anos de 
serviço / No of 

working years
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Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
O MIECT tem como objectivo dar uma formação sólida nas áreas fundamentais da Enga. Informática, e de 
espectro largo na Enga. de Computadores e na Telemática, formando técnicos a nível superior, capazes de 
desempenhar funções de planeamento e projecto nos domínios da Enga. de Computadores, das Redes de 
Computadores, da Enga. de Software, e dos Sistemas de Informação. Através de uma formação sólida nas 
áreas de base (Matemática, Ciências da Programação e Arquitectura de Sistemas Computacionais), permite 
aos seus diplomados uma mais fácil e eficaz adaptação à rápida evolução tecnológica. Através de uma 
formação de espectro largo nas áreas de especialização, procura dotar os seus diplomados de uma maior 
flexibilidade e visão de conjunto sobre a área profissional a que se destinam.
A formação oferecida pelo MIECT é orientada tanto para as exigências actuais da indústria nacional, como 
para domínios tecnológicos mais avançados que virão a ter reflexos no país a médio e longo prazo.

1.1. Study cycle's generic objectives.
MIECT aims to provide a solid training in Informatics Engineering fundamental areas, as well as in the 
Computer Engineering and Telematics, thus forming engineers capable of carrying out planning and design 
functions in the Computer Engineering, Computer Networks, Software Engineering and Information Systems 
domains. A solid grounding in fundamental areas (Mathematics, Programming Sciences and Computing 
Systems Architectures) allows our graduates to effectively adapt themselves to the rapid technological 
change. The large spectrum specialization in particular areas enables our graduates with the flexibility and 
wider vision required by the professional area where they choose to work.
The teaching and training offered in the MIECT are directed as much to the actual needs of national industry as 
it is to those technologically advanced domains which will have important consequences for the country in the 
medium and long term.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
É visão da Universidade de Aveiro que um estudante ao terminar o seu curso tem de estar pronto para encarar 
a sociedade e o mercado de trabalho com a maior das naturalidades e realismo das dificuldades que vai 
encontrar. Aí, tem que saber desenvolver, comunicar, divulgar e partilhar conhecimento.
A missão e estratégia da Universidade de Aveiro estão distribuídas por diferentes estruturas, cabendo grande 
parte da responsabilidade pela sua concretização nos Departamentos. Os Departamentos são as unidades 
funcionais responsáveis pela lecionação dos cursos e implementam os instrumentos de ensino/aprendizagem 
e contribuem para o desenvolvimento da sociedade.
São os processos de ensino/aprendizagem que desenvolvem atitudes abertas e livres de preconceitos. O 
aluno tem que saber que pode contribuir com outras instituições com os conhecimentos adquiridos para a 
resolução de problemas ou melhoria das condições. A sua participação é mais relevante nos últimos 
semestres dos cursos, onde é chamado a participar com docentes em grupos de trabalho e nas prestações de 
serviço, contribuindo para a investigação, desenvolvimento e transferência de conhecimento.
Um estudante de Aveiro tem que estar habituado a contribuir com a sua opinião para melhorar a qualidade 
quer da sua prestação quer das Unidades Curriculares em que participa. Assim, é exigida a sua participação 
no final de cada semestre, nos inquéritos de desempenho. Estes são um contributo fundamental para a 
avaliação das unidades curriculares potenciando deste modo as necessárias correções e uma melhoria 
constante do processo ensino-aprendizagem.
Todos estes objetivos/competências estão bem interiorizados na atual estrutura dos cursos lecionados pelo 
Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática e são seguidos no Mestrado Integrado em 
Engenharia de Computadores e Telemática.

1.2. Coherence of the study cycle's objectives and the institution's mission and strategy.

It is the vision of the University of Aveiro for a student to complete his/her course must be ready to face 
society and the labor market with the greatest plainness and realism of the difficulties we will encounter. 
He/she will have to know how to develop, communicate, disseminate and share knowledge.
The mission and strategy of the University of Aveiro are distributed by different structures, leaving much of the 
responsibility for its implementation in the Departments. Departments are the functional units responsible for 
lecturing the courses and implement the tools of teaching / learning and contribute to the development of 
society.
Students should develop an open attitude and free of prejudices. The student has to know that can contribute 
along with other institutions with the knowledge acquired to solve problems or improve conditions. His/her 
participation is more relevant in the final semesters of courses, where he/she is called to participate with 
teachers in working groups and in the provision of services, contributing to the research, development and 
knowledge transfer.
A student of Aveiro has to be used to contribute with his/her opinion to improve both the quality of their 
performance as well as the Curricular Units where he/she participated. Thus, their participation is required at 
the end of each semester, in assessments inquiries. These are a major contributor to the evaluation of 
curricular units thereby enhancing the necessary corrections and constant improvement of the teaching-
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learning process.
All these goals / skills are well internalized in the current structure of the courses lectured by the Department 
of Electronics, Telecommunications and Informatics, and are followed in Integrated Masters in Computer and 
Telematics Engineering.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
Os meios de divulgação variam com o público-alvo: docentes, alunos e alunos prospetivos.

Para os docentes, essa tarefa cabe à Comissão de Coordenação Científico-Pedagógica, a quem compete 
decidir sobre a estrutura e objetivos dos cursos; e ao Diretor departamental, a quem compete garantir o bom 
funcionamento do curso.

Para os alunos, e na interface com os docentes temos o Diretor de Curso e a Comissão de Curso a quem 
compete a coordenação pedagógica e o contato permanente com os alunos.

Para os alunos prospetivos temos as seguintes fontes: 
* Um site da Universidade específico para este público-alvo
* Visitas de promoção do curso efetuadas nas escolas secundárias da região
* Academia de Verão
* Semana de Ciência e Tecnologia
* Site departamental
* Sites das Unidades de Investigação

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study cycle are informed of its objectives.

The means of dissemination vary with the target audience: teachers and lecturers, students and future 
students.

For teachers and lecturers, this task belongs to the Steering Committee Scientific-Pedagogic, who is 
responsible for deciding the structure and objectives of the course, the departmental Director, who is 
responsible for ensuring the smooth running of the course.

For students, we have the Course Director and Course Commission who is responsible for coordinating 
education and ongoing contact with students and promote the interface with the teachers.

For future students have the following sources:
* A University website for this specific audience
* Visits to secondary schools in the region to promote the course
* Summer Academy
* Week of Science and Technology
* Departmental website
* Websites of the Research Units

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da 
Qualidade

2.1 Organização Interna

2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a 
revisão e actualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.

Compete ao Conselho Pedagógico (CP) e ao Conselho Científico (CC) pronunciar-se sobre a criação de ciclos 
de estudo e sobre os planos dos ciclos de estudos ministrados, cabendo a sua aprovação ao CC. O Conselho 
da Unidade (CUn) pronuncia-se igualmente sobre esta matéria. A prática implementada é similar para a revisão 
e atualização dos conteúdos programáticos. 

Os órgãos de gestão do curso são o Diretor de Curso, a quem incumbe, designadamente, a promoção da 
qualidade do curso e a definição, articulação e gestão da estratégia global do curso, por forma a garantir a 
qualidade do ensino, e a Comissão de Curso (CCur), que dinamiza a participação ativa em todas as matérias 
relacionadas com o funcionamento dos cursos e contribui para o regular funcionamento das atividades de 
ensino e para o estabelecimento de boas práticas. 

A distribuição do serviço docente é proposta pelo Diretor da unidade orgânica ao CC, que delibera sobre a 
mesma, sujeitando-a à homologação do Reitor.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study cycle, including its approval, the 

syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.
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The Pedagogic Council (PC) and the Scientific Council (SC) issue an opinion on the creation of degree 
programmes and on the study plans of degree programmes. Official approval lies with the SC. The 
Departmental Council also issues an opinion on this matter. Current practice is similar for the revision and 
updating of the contents of course units. 

The management bodies of the degree programmes are: Degree Programme Director (DPD) and Degree 
Committee (DC). The DPD promotes the quality of the programme and defines, articulates and manages its 
overall strategy regarding quality assurance and enhancement. The DC foments active participation in all 
matters related to the functioning of programmes and contributes to the regular functioning of teaching 
activities and the establishment of good practices. 

The distribution of teaching hours is proposed by the departmental director to the SC, which deliberates and 
presents its proposal for approval by the Rector. 

2.1.2. Forma de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão 
que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

Os docentes e os estudantes estão representados nos órgãos comuns: Conselho Geral (CG) e Conselho 
Pedagógico (CP). Ao CG incumbem as decisões estratégicas e a definição de linhas orientadoras no plano 
pedagógico e ao CP compete, designadamente, pronunciar-se sobre as orientações pedagógicas e os 
métodos de ensino e de avaliação, promover a realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico, 
aprovar o regulamento de avaliação do aproveitamento dos estudantes, promover a avaliação do desempenho 
pedagógico dos docentes, por estes e pelos estudantes, e a sua análise e divulgação, e pronunciar-se sobre o 
regime de prescrições. 

Ao nível das unidades orgânicas docentes e estudantes estão representados no CUn, que se pronuncia sobre 
os planos de estudo dos ciclos de estudo, e na CCur, com as competências identificadas no ponto 2.1.1.

São criadas, igualmente, sedes de reflexão, dinamizadas pelo Reitor, com o objetivo de se promover a audição 
da comunidade universitária.

2.1.2. Means to ensure the active participation of academic staff and students in decision-making processes that 
have an influence on the teaching/learning process, including its quality.

Teaching staff and students are represented in the university’s common bodies: the General Council (GC) and 
the Pedagogic Council (PC). The GC is responsible for strategic decisions and defining guidelines on the 
pedagogical level. The CP is required to issue an opinion on the pedagogical guidelines and methods of 
teaching and assessment, promote the administration of regular questionnaires on pedagogical performance, 
approve the regulations for the assessment of student learning, promote the assessment of teacher 
performance, by teaching staff and by students, and analyse and disseminate the results, and to issue an 
opinion on the regime governing enrolment restrictions. 

At departmental level, they are represented in the Departmental Council which gives its opinion on the study 
plans, and on the Degree Committees, with the competences identified in 2.1.1. 

Other spaces for reflection, activated by the Rector, exist to give voice to the university community. 

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
A partir de meados da década de noventa, a UA colocou as questões da qualidade como uma prioridade 
institucional, desenvolvendo um sistema interno de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino-
Aprendizagem, numa primeira fase de monitorização das Unidades Curriculares (uc) com o objetivo de 
promover a melhoria contínua do seu funcionamento. 

O SGQ_UC, em funcionamento desde 2009/10, prevê quatro fases de desenvolvimento: 

Diagnóstico - monitorização das uc tendo como resultado a obtenção de parâmetros quantitativos que 
caracterizam o seu funcionamento. Àquelas uc cujo comportamento se afaste de um padrão de normalidade é 
dedicada uma atenção especial. 

Melhoria - elaboração de relatórios para cada uma das uc.

Garantia – análise por uma comissão departamental dos relatórios de melhoria das uc do departamento.

Supervisão - supervisão do sistema pelo Conselho Pedagógico, promovendo a sua adequada implementação, 
e a análise e divulgação de resultados.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study cycle. 
From the mid-nineties, quality issues became a priority for the UA. It designed an internal Quality Management 
System (QMS) for the Teaching and Learning Process, the first stage of which involved a system for 
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monitoring the Curricular Units (CUs) with a view to promoting their ongoing enhancement. 

The QMS for the CUs, in force since 2009/10, involves four stages of development:

Diagnosis – monitoring of the CUs and the attainment of a set of quantitative parametres for characterizing 
them. Special attention is given to those CUs whose behaviour deviates from the norm. 

Enhancement – writing of reports for each CU.

Assurance – analysis by a departmental committee of the reports of the departments’ CUs.

Supervision – supervision of the system by the Pedagogic Council, which promotes the proper 
implementation, analysis and dissemination of the system and its results. 

2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na 
instituição. 

A implementação dos mecanismos de garantia da qualidade na Universidade de Aveiro é da responsabilidade 
do Vice Reitor, Prof. Doutor José Alberto Rafael, cujas responsabilidades incluem a coordenação do processo 
de avaliação institucional e a supervisão dos gabinetes de apoio à Reitoria, previstos para a Qualidade e 
Auditoria e para o Planeamento, nomeadamente o Gabinete de Planeamento Estratégico. 

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
The implementation of Quality Management mechanisms in the University of Aveiro is the responsibility of the 
Vice Rector, Prof. Doutor José Alberto Rafael, whose responsibilities include the coordination of the 
institutional evaluation process and the supervision of the Rectorate’s support offices for Quality, Auditing and 
Planning, namely the Strategic Planning Office. 

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
A informação necessária ao acompanhamento e avaliação dos ciclos de estudo é recolhida através dos 
inquéritos pedagógicos administrados no âmbito do Sistema de Garantia de Qualidade interna, que mobiliza 
informação relativamente a funcionamento irregular das unidades curriculares (tanto positivo como negativo), 
os relatórios desenvolvidos para efeitos de Melhoria, Garantia e Supervisão da qualidade do ensino 
ministrado, e, ainda, através do levantamento de informação quantitativa relativamente a cada ciclo de estudo 
pelo Gabinete de Planeamento Estratégico, nomeadamente índices de preenchimento de vagas, taxas de 
sucesso e de abandono, e indicadores de eficiência pedagógica. 

Está constituído um grupo de trabalho que tem como missão, com base nas estruturas e informação 
existentes, desenhar o modelo para a avaliação da qualidade pedagógica dos ciclos de estudos. 

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study cycle. 
The information necessary for monitoring and evaluating the study cycles is gathered from the pedagogical 
questionnaires administered under the internal Quality Management System, which highlights information 
relating to the irregular (both positive and negative) functioning of curricular units, from the reports written 
with a view to ensuring the enhancement, assurance and supervision of the quality of the teaching provided, 
and from the quantitative data about each study cycle collected and disseminated by the Strategic Planning 
Office, namely regarding the filling of places, academic success and drop-out rates, and pedagogical efficiency 
indicators. 

A work group has been formed with the mission to bring together these different strands in a model for 
assessing the pedagogical quality of the study cycles. 

2.2.4. Ligação facultativa para o Manual da Qualidade 
<sem resposta>

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de acções de 
melhoria. 

No 2º Semestre de 2008/2009 entrou em funcionamento o Projecto Piloto do Sistema de Garantia da Qualidade 
do Processo de Ensino-Aprendizagem na UA (SGQ) envolvendo o MIECT. 

São assim realizadas acções de avaliação no final de cada semestre lectivo.

Este sistema possui 4 fases: 
1- Diagnóstico, 
2 - Melhoria, 
3 - Garantia, 
4 - Supervisão. 

Até à data foram realizadas 7 avaliações.
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A Comissão de Análise departamental, com base nos resultados de cada avaliação semestral, elabora 
recomendações e promove acções de melhoria.

2.2.5. Discussion and use of study cycle’s evaluation results to define improvement actions. 
In the 2nd half of 2008/2009 came into operation the "Projecto Piloto do Sistema de Garantia da Qualidade do 
Processo de Ensino-Aprendizagem na UA (SGQ)" / "Pilot Project System for Quality Assurance of Teaching 
and Learning Processes at UA" involving MIECT. 

Therefore, at the end of each semester an assessment is performed.

This system has 4 phases: 
1- Diagnosis, 
2- Improvement, 
3 - Assessment, 
4 - Supervision. 

Up to now 7 evaluation moments were performed.

The departmental Analysis Comission, based on the results of each semestral assessment, writes up 
recommendations and promotes improvement measures.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
N/A

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
N/A

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

3.1.1 Instalações físicas afectas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços lectivos, bibliotecas, laboratórios, 
salas de computadores, etc.).

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afectos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didácticos 
e científicos, materiais e TICs).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

Tipo de Espaço / Type of space Área / Area (m2)

Salas de aula / Class rooms (11) 592.4

Anfiteatros / Lecture halls (9) 1240

Laboratórios com Computadores / Laboratories with Computers (13) 762.8

Laboratórios de Redes / Network Laboratories (2) 103

Laboratórios de Electrónica / Electronic Laboratories (4) 166.6

Laboratório de Física / Physics Laboratories (1) 180.2

Áreas de Estudo / Study Areas (2) 109

Biblioteca / Library 2320

Sala de aula c/ Vídeo-Conferência / Class room w/ Video-Conference 100

Mapa VII. Equipamentos e materiais / Map VII. Equipments and materials

Equipamentos e materiais / Equipment and materials Número / Number

Computadores / Computers 311

Video-projectores / Video projectores 28

Net Lab: Routers / Routers 56

Net Lab: Switches / Switches 55

Net Lab: Hubs / Hubs 28
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3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
Parcerias Erasmus, Campus Europae e ECIU em 2011/12

ALEMANHA: Technish UTechnische Universität Hamburg-Harburg; Universität Paderborn
BULGÁRIA: Bulgarian Academy of Sciences
CROÁCIA: University of Zagreb
ESPANHA: Universidad Rey Juan Carlos; Universitat Autònoma de Barcelona - EU Gimbernat i Tomás Cerdà
ESTÓNIA: The Estonian Information Technology College
FINLÂNDIA: Tampere University of Technology
FRANÇA: Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse; Université Henri Poincaré, Nancy 1
HOLANDA: Technische Universiteit Delft
NORUEGA: University of Stavanger
POLÓNIA: Technical University of Lodz 
REPÚBLICA CHECA: VSB - Technical University of Ostrava - Faculty of Electrical Engineering and Computer 
Science
SÉRVIA: University of Novi Sad
TURQUIA: Çukorova University

3.2.1 International partnerships within the study cycle.

Erasmus, Campus Europae e ECIU partnerships

BULGARIA: Bulgarian Academy of Sciences
CROATIA: University of Zagreb
CZECH REPUBLIC: VSB - Technical University of Ostrava - Faculty of Electrical Engineering and Computer 
Science
ESTONIA: The Estonian Information Technology College
FINLAND: Tampere University of Technology
GERMANY: Technish UTechnische Universität Hamburg-Harburg; Universität Paderborn
NETHERLANDS: Technische Universiteit Delft

Net Lab: Wireless sensor kits / Wireless sensor kits 3

Net Lab: Wireless routers / Wireless routers 4

Net Lab: Modems ADSL / ADSL Modems 2

Net Lab: Adaptadores Bluetooth / Bluetooth adapters 13

Net Lab: Wireless APs / Wireless APs 4

Net Lab: Firewalls & Security appliances / Firewalls & securty appliances 4

Net Lab: DSLAM / DSLAM 2

Net Lab: Multiplexadores / Multiplexers 2

Net Lab: Bastidores / Racks 2

Elect Labs: Geradores de funções / Function Generators 36

Elect Labs: Multímetros Digitais / Gigital Multimeters 63

Elect Labs: Osciloscópios / Osciloscops 71

Elect Labs: Fontes de Alimentação / Power Suplies 76

VC Room: Computador c/ Ecrã Tactil / PC w/ Touch Screen 1

VC Room: Leitor de Video / Video Player 1

VC Room: Microfones dos Estudantes / Student Microphones 15

VC Room: Microfones móveis/ Mobile Microphones 4

VC Room: Câmaras video / Video Camaras 3

VC Room: Projectores Vídeo / Video Projectors 4

VC Room: Bastidor de Regie / Regie Rack 1

VC Room: Routing Switcher Matricial c/ CUE / Matrix Routing Switcher w/ CUE 1

VC Room: Codec MPX / MPX Codec 1

VC Room: Gravador de Video-Conferência / Video-Conference Recorder 1

VC Room: DVD-RW 1

VC Room: Switcher/Escalador Universal de Vídeo / Universal Video Switcher/Scaler 1

VC Room: Controlo de Audio / Audio Control 3

VC Room: Receptores de Audio de Microfones/ Microphone Audio Receivers 2

VC Room: Gerador de Síncronismo / Sync Generator 1

VC Room: Interface de Controlo / Control Interface 1

VC Room: Ecrã Vídeo / Video Screen 1
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NORWAY: University of Stavanger
POLAND: Technical University of Lodz 
SERBIA: University of Novi Sad
SPAIN: Universidad Rey Juan Carlos; Universitat Autònoma de Barcelona - EU Gimbernat i Tomás Cerdà
TURKEY: Çukorova University

3.2.2 Colaborações com outros ciclos de estudos, bem como com outras instituições de ensino superior 
nacionais.

Algumas das Unidades Curriculares, do 1º ciclo e do 2º ciclo, lecionadas no MIECT são também lecionadas a 
estudantes de outros cursos da UA:
- Licenciaturas (1º ciclo): Matemática, Tecnologias e Sistemas de Informação;
- Mestrados (2º ciclo) / Mestrados Integrados: Engenharia Electrónica e Telecomunicações, Sistemas de 
Informação, Engenharia de Automação Industrial, Matemática e Aplicações.
Existem também colaborações envolvendo docentes e eventual frequência de unidades curriculares ao nível 
dos programas doutorais (3º ciclo):
- UA: programa doutoral em Engenharia Informática; programa doutoral em Engenharia Electrotécnica.
- Programas doutorais conjuntos Minho/Aveiro/Porto: Informática (MAP-I); Telecomunicações (MAP-Tele). 

3.2.2 Collaboration with other study cycles of the same or other institutions of the national higher education 
system.

Some Curricular Units, 1st cycle and 2nd cycle, taught in MIECT are also taught to students of other UA 
courses:
- 1st Cycle Degree Courses: Mathematics, Technologies & Information Systems;
- 2nd Cycle Degree Courses / Integrated Masters: Electronics and Telecommunications Engineering, 
Information Systems, Industrial Automation Engineering, Mathematics & Applications.
There are also collaborations, involving Professors and eventually curricular units, at doctoral programme (3rd 
cycle) level:
- UAveiro: doctoral programme in Computer Engineering; doctoral programme in Electrothecnics Engineering.
- Joint doctoral programmes Minho/Aveiro/Porto: Computer Science (MAP-I); Telecommunications (MAP-Tele).

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
Não se aplica. O mestrado integrado é apenas leccionado na Universidade de Aveiro.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study cycle.
Not applicable. MIECT is lectured only at the University of Aveiro.

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

As TICE (TIC+Electrónica) representam 6% do PIB nacional. Aveiro tem forte tradição nestas áreas. Aqui está 
sedeada a InovaRia que tem como associados a NEC, Nokia Siemens Networks, Ericsson ou PT Inovação entre 
muitas PMEs.

Todos os anos as empresas oferecem aos nossos alunos a possibilidade de desenvolverem o seu trabalho de 
dissertação num ambiente empresarial.

Também no âmbito das Unidades de investigação, é promovida e estimulada a criação de equipas mistas de 
professores, investigadores e estudantes no desenvolvimento de projetos específicos para a indústria.

Em algumas das unidades curriculares são convidados especialistas externos que trazem, sob a forma de 
palestras, a sua realidade para dentro da academia, permitindo que haja uma interação e um conhecimento da 
realidade por parte dos estudantes.

3.2.4 Relationship of the study cycle with business network and the public sector.
The TICE (ICT + Electronics) represent 6% of the national GDP. Aveiro has a strong tradition in these areas. 
Here is headquartered InovaRia which associates NEC, Nokia Siemens Networks, Ericsson or PT Innovation 
among many SMEs.

Every year these companies offer our students the opportunity to develop their dissertation work in a 
corporate environment.

Also in the activities of the R&D Units is promoted and encouraged the creation of joint teams of professors, 
researchers and students in developing specific projects for industry.

In some of the courses external experts are invited who bring, in the form of lectures, their reality into the 
academy.
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4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente 

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Amaro Fernandes de Sousa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Amaro Fernandes de Sousa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - André Ventura da Cruz Marnoto Zúquete

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

André Ventura da Cruz Marnoto Zúquete

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Guilherme Rocha Campos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Guilherme Rocha Campos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Joaquim da Silva Teixeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Joaquim da Silva Teixeira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António José Ribeiro Neves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Ribeiro Neves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Manuel Adrego da Rocha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

António Manuel Adrego da Rocha

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

Página 21 de 219ACEF/1213/10912 — Guião para a auto-avaliação

20-12-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=80850407-20c7-331f...



em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Manuel de Brito Ferrari Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel de Brito Ferrari Almeida

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Manuel Nunes da Cruz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

António Manuel Nunes da Cruz

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Manuel Rosa Pereira Caetano

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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António Manuel Rosa Pereira Caetano

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Rui de Oliveira e Silva Borges

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

António Rui de Oliveira e Silva Borges

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Arnaldo Silva Rodrigues de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Arnaldo Silva Rodrigues de Oliveira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Artur José Carneiro Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Artur José Carneiro Pereira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Atílio Manuel da Silva Gameiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Atílio Manuel da Silva Gameiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Augusto Marques Ferreira da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Augusto Marques Ferreira da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Alberto da Costa Bastos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Carlos Alberto da Costa Bastos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Alberto Ruivo Herdeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Alberto Ruivo Herdeiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Carlos Manuel Azevedo Costa

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Azevedo Costa

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Daniel Ferreira Polónia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Daniel Ferreira Polónia

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Diogo Nuno Pereira Gomes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Diogo Nuno Pereira Gomes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Domingos Moreira Cardoso

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Domingos Moreira Cardoso

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Enide Cascais Silva Andrade Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Enide Cascais Silva Andrade Martins

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Eugénio Alexandre Miguel Rocha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eugénio Alexandre Miguel Rocha

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Filipe Miguel Teixeira Pereira da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Filipe Miguel Teixeira Pereira da Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Francisco Manuel Marques Fontes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Manuel Marques Fontes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

<sem resposta>

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Helder Troca Zagalo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Helder Troca Zagalo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
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em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ilídio Fernando de Castro Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ilídio Fernando de Castro Oliveira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Iouliia Skliarova

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Iouliia Skliarova

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João José Neves Silva Xarez

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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João José Neves Silva Xarez

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João Paulo Silva Barraca

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

João Paulo Silva Barraca

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João Paulo Trigueiros da Silva Cunha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Paulo Trigueiros da Silva Cunha

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - João Pedro Estima de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Pedro Estima de Oliveira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joaquim João Estrela Ribeiro Silvestre Madeira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim João Estrela Ribeiro Silvestre Madeira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joaquim Manuel Henriques de Sousa Pinto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Henriques de Sousa Pinto

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Luis Costa Pinto Azevedo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Luis Costa Pinto Azevedo

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Luis Guimarães Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

José Luis Guimarães Oliveira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Manuel de Araújo Magano

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel de Araújo Magano

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Manuel Matos Moreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Matos Moreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Maria Amaral Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Maria Amaral Fernandes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Nuno Panelas Nunes Lau

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Nuno Panelas Nunes Lau

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - José Rodrigues Ferreira da Rocha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Rodrigues Ferreira da Rocha

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luís Filipe de Seabra Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Filipe de Seabra Lopes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luis Filipe Mesquita Nero Moreira Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luis Filipe Mesquita Nero Moreira Alves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Luis Miguel Albuquerque Amaral e Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luis Miguel Albuquerque Amaral e Almeida

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Manuel Bernardo Salvador Cunha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel Bernardo Salvador Cunha

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Elisa Carrancho Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria Elisa Carrancho Fernandes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
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em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Paula Lopes dos Reis Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Paula Lopes dos Reis Carvalho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Maria Raquel Rocha Pinto

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Maria Raquel Rocha Pinto

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Miguel Augusto Mendes Oliveira e Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Miguel Augusto Mendes Oliveira e Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Nuno Miguel Gonçalves Borges de Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Gonçalves Borges de Carvalho

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Óscar Narciso Mortágua Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Óscar Narciso Mortágua Pereira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Osvaldo Manuel da Rocha Pacheco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Osvaldo Manuel da Rocha Pacheco

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Bacelar Reis Pedreiras

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Bacelar Reis Pedreiras

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Jorge Salvador Serra Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Salvador Serra Ferreira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Paulo Miguel de Jesus Dias

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Paulo Miguel de Jesus Dias

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pedro Nicolau Faria da Fonseca

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Nicolau Faria da Fonseca

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

Página 39 de 219ACEF/1213/10912 — Guião para a auto-avaliação

20-12-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=80850407-20c7-331f...



4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pedro Miguel da Silva Cabral

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Miguel da Silva Cabral

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pedro Miguel Ribeiro Lavrador

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Miguel Ribeiro Lavrador

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pétia Georgieva Georgieva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pétia Georgieva Georgieva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>
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4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui Alberto Ferreira de Castro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Alberto Ferreira de Castro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui da Graça Rocha Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui da Graça Rocha Ribeiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Assistente convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui Fernando Gomes de Sousa Ribeiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Fernando Gomes de Sousa Ribeiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>
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4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui Luís Andrade Aguiar

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Luís Andrade Aguiar

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Rui Pedro de Oliveira Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Pedro de Oliveira Alves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Sofia Alexandra Marques Jorge Pinheiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Sofia Alexandra Marques Jorge Pinheiro

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
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em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Assistente ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Susana Isabel Barreto de Miranda Sargento

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Susana Isabel Barreto de Miranda Sargento

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Valeri Skliarov

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Valeri Skliarov

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:

Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Vítor Manuel Carvalho das Neves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Vítor Manuel Carvalho das Neves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - João Manuel de Oliveira e Silva Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

João Manuel de Oliveira e Silva Rodrigues

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joaquim Arnaldo Carvalho Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Arnaldo Carvalho Martins

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Mapa VIII - Maria Beatriz Alves de Sousa Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Beatriz Alves de Sousa Santos

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:

Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Tomás António Mendes Oliveira e Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tomás António Mendes Oliveira e Silva

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 

em A1):
<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):

100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Ana Maria Perfeito Tomé

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Perfeito Tomé

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - António Manuel Duarte Nogueira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Manuel Duarte Nogueira

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Joel Perdiz Arrais

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Joel Perdiz Arrais

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Universidade de Aveiro / Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda

4.1.1.4. Categoria:

Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
50

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pedro Alexandre de Sousa Gonçalves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Alexandre de Sousa Gonçalves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

Universidade de Aveiro

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

Universidade de Aveiro / Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Pedro Renato Tavares de Pinho 

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Renato Tavares de Pinho 

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

Instituto Politécnico de Lisboa

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

4.1.1.4. Categoria:
Professor Adjunto ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
<sem resposta>

4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

4.1.2 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)

4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos / Study cycle’s academic staff

Nome / Name Grau / 
Degree Área científica / Scientific Area Regime de tempo / 

Employment link
Informação/ 
Information

Amaro Fernandes de Sousa Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

André Ventura da Cruz Marnoto 
Zúquete

Doutor
Engenharia Informática e de 
Computadores

100 Ficha submetida

António Guilherme Rocha 
Campos

Doutor
Acústica / Processamento de 
Sinal

100 Ficha submetida

António Joaquim da Silva 
Teixeira

Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

António José Ribeiro Neves Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

António Manuel Adrego da 
Rocha

Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

António Manuel de Brito Ferrari 
Almeida

Doutor Electronic Eng. 100 Ficha submetida

António Manuel Nunes da Cruz Doutor Eletrónica e Computadores 100 Ficha submetida

António Manuel Rosa Pereira 

Caetano
Doutor Matemática 100 Ficha submetida

António Rui de Oliveira e Silva 
Borges

Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

Armando Humberto Moreira 

Nolasco Pinto
Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

Arnaldo Silva Rodrigues de 
Oliveira

Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

Artur José Carneiro Pereira Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

Atílio Manuel da Silva Gameiro Doutor Electrotecnia 100 Ficha submetida

Augusto Marques Ferreira da 
Silva

Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

Carlos Alberto da Costa Bastos Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

Carlos Alberto Ruivo Herdeiro Doutor Física 100 Ficha submetida

Carlos Manuel Azevedo Costa Doutor Medical Informatics 100 Ficha submetida

Daniel Ferreira Polónia Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Diogo Nuno Pereira Gomes Doutor Electrotecnia 100 Ficha submetida
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Domingos Moreira Cardoso Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Enide Cascais Silva Andrade 
Martins

Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Eugénio Alexandre Miguel Rocha Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Filipe Miguel Teixeira Pereira da 
Silva Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

Francisco Manuel Marques 
Fontes Doutor Telecomunicações Ficha submetida

Helder Troca Zagalo Doutor Engenharia Informática 100 Ficha submetida

Ilídio Fernando de Castro 
Oliveira Mestre Informática 100 Ficha submetida

Iouliia Skliarova Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

João José Neves Silva Xarez Doutor Matemática 100 Ficha submetida

João Paulo Silva Barraca Mestre Engenharia Eletrónica e 
Telecomunicações 100 Ficha submetida

João Paulo Trigueiros da Silva 
Cunha Doutor Engenharia Electrotecnica 100 Ficha submetida

João Pedro Estima de Oliveira Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Joaquim João Estrela Ribeiro 
Silvestre Madeira Doutor Engenharia Informática 100 Ficha submetida

Joaquim Manuel Henriques de 
Sousa Pinto Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

José Luis Costa Pinto Azevedo Doutor Electrotecnia 100 Ficha submetida

José Luis Guimarães Oliveira Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

José Manuel de Araújo Magano Mestre Gestão 100 Ficha submetida

José Manuel Matos Moreira Doutor Informática e Redes 100 Ficha submetida

José Maria Amaral Fernandes Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

José Nuno Panelas Nunes Lau Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

José Rodrigues Ferreira da 
Rocha Doutor Electrical Enginering 100 Ficha submetida

Luís Filipe de Seabra Lopes Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

Luis Filipe Mesquita Nero 
Moreira Alves Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

Luis Miguel Albuquerque Amaral 
e Almeida Doutor Física Teórica 100 Ficha submetida

Manuel Bernardo Salvador 
Cunha Doutor Electrotecnia 100 Ficha submetida

Maria Elisa Carrancho 
Fernandes

Doutor Matamática 100 Ficha submetida

Maria Paula Lopes dos Reis 
Carvalho Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Maria Raquel Rocha Pinto Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Miguel Augusto Mendes Oliveira 
e Silva Doutor Informática 100 Ficha submetida

Nuno Miguel Gonçalves Borges 
de Carvalho

Doutor Electrotecnia 100 Ficha submetida

Óscar Narciso Mortágua Pereira Mestre Engenharia Eletrónica e 
Telecomunicações 100 Ficha submetida

Osvaldo Manuel da Rocha 
Pacheco Doutor Eletrotecnia 100 Ficha submetida

Paulo Bacelar Reis Pedreiras Doutor Electrotecnia 100 Ficha submetida

Paulo Jorge dos Santos 
Gonçalves Ferreira

Doutor Electrotecnia / Processamento de 
Sinal

100 Ficha submetida

Paulo Jorge Salvador Serra 
Ferreira Doutor Eletrotecnia 100 Ficha submetida

Paulo Miguel de Jesus Dias Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

Pedro Nicolau Faria da Fonseca Doutor (a) Electrónica,(b) Informática 100 Ficha submetida

Pedro Miguel da Silva Cabral Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Pedro Miguel Ribeiro Lavrador Doutor Engenharia Eletrótecnica 100 Ficha submetida

Pétia Georgieva Georgieva Doutor Engenharia de Sistemas e 
Controlo 100 Ficha submetida

Rui Alberto Ferreira de Castro Licenciado Eng. Electrotecnica 50 Ficha submetida

Rui da Graça Rocha Ribeiro Mestre Electrónica e Telecomunicações 100 Ficha submetida

Rui Fernando Gomes de Sousa 
Ribeiro Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida
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<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos

4.1.3.1.a Número de docentes em tempo integral na instituição
74

4.1.3.1.b Percentagem dos docentes em tempo integral na instituição (campo de preenchimento automático, 
calculado após a submissão do formulário)

98,7

4.1.3.2.a Número de docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três 
anos

74

4.1.3.2.b Percentagem dos docentes em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a 
três anos (campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário)

98,7

4.1.3.3.a Número de docentes em tempo integral com grau de doutor
68

4.1.3.3.b Percentagem de docentes em tempo integral com grau de doutor (campo de preenchimento automático, 
calculado após a submissão do formulário)

90,7

4.1.3.4.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um 
ano

6

4.1.3.4.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um 

ano (campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)
8

4.1.3.5.a Número (ETI) de docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha)

Rui Luís Andrade Aguiar Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

Rui Pedro de Oliveira Alves Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

Sofia Alexandra Marques Jorge 
Pinheiro

Mestre Matemática 100 Ficha submetida

Susana Isabel Barreto de 
Miranda Sargento

Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

Valeri Skliarov Doutor Sistemas Computacionais 100 Ficha submetida

Vítor Manuel Carvalho das 
Neves

Doutor Análise Matemática 100 Ficha submetida

João Manuel de Oliveira e Silva 

Rodrigues
Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

Joaquim Arnaldo Carvalho 
Martins

Doutor Eletrotecnia 100 Ficha submetida

Maria Beatriz Alves de Sousa 
Santos

Doutor Electrotecnia 100 Ficha submetida

Tomás António Mendes Oliveira 
e Silva

Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

Ana Maria Perfeito Tomé Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

António Manuel Duarte Nogueira Doutor Eng. Electrotécnica 100 Ficha submetida

Joel Perdiz Arrais Doutor Engenharia Informática 50 Ficha submetida

Pedro Alexandre de Sousa 
Gonçalves

Doutor Engenharia Informática 100 Ficha submetida

Pedro Renato Tavares de Pinho Doutor Engª Electrotécnica Ficha submetida

7500
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5

4.1.3.5.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos não doutorados com grau de mestre (pré-Bolonha) 
(campo de preenchimento automático calculado após a submissão do formulário)

6,7

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente 
actualização

O Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto, com as 
alterações da Lei n.º 8/2010, de 13 de Maio, e o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 207/2009, de 31 de Agosto, com as alterações da Lei n.º 7/2010, de 13 de Maio, 
determinam, respectivamente, nos artigos 74.º -A e 35.º -A, que os docentes estão sujeitos a um regime de 
avaliação de desempenho constante de Regulamento a aprovar por cada instituição de ensino superior, 
ouvidas as organizações sindicais.

No cumprimento legal do acima exposto, a Universidade de Aveiro desenvolveu um modelo de avaliação 
baseado na recolha exaustiva de dados relativos à atividade docente, associado a um processo amplamente 
participado com vista à obtenção de resultados rigorosos.

No âmbito da discussão do projecto de Regulamento foi ouvido o Conselho Científico, promovida a discussão 
pública e ouvidas as organizações sindicais. O Regulamento foi aprovado pelo Reitor da Universidade e 
publicado em Diário da República a 16 de agosto de 2011 - Regulamento n.º 489/2011.

Através do sistema de avaliação desenvolvido é ponderado um conjunto de indicadores, tendo em 
consideração as diferentes vertentes de serviço dos docentes, ou seja o ensino, a investigação, criação 
artística e produção cultural, a cooperação e transferência de conhecimento e a gestão universitária. 

São múltiplos os intervenientes no processo, nomeadamente os Avaliados, através do fornecimento dos 
dados e informações a considerar no processo de avaliação, os Diretores, na audição dos Avaliados da 
respectiva unidade, relativamente à fixação dos coeficientes de cada vertente considerados na definição dos 
próprios perfis, e a apresentação das propostas finais ao Reitor para validação, os Estudantes, através do 
Sistema de Garantia de Qualidade, o Conselho Coordenador de Avaliação de Desempenho da Universidade de 
Aveiro (CCADUA), no acompanhamento de todo o processo, o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico, 
através, designadamente, da validação e ou supervisão de resultados, e o Reitor a quem incumbe 
supervisionar o processo de avaliação. 

Para a implementação do processo de avaliação foi desenvolvida uma plataforma informática específica para o 
efeito para a Universidade Aveiro (padua.ua.pt). Esta plataforma é suportada por diversos sistemas de recolha 
de dados já existentes na Universidade (PACO, SGQ) e outras bases de dados (ISI, SCOPUS). 

A avaliação é, em regra, trienal, no entanto, decorreu até ao final de fevereiro de 2012, o processo de 
introdução de informação na plataforma informática por parte dos Avaliados que requereram avaliação por 
ponderação curricular, segundo o capitulo II do Regulamento Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente 
da Universidade de Aveiro, referente aos períodos de 2004 a 2007 e 2008 a 2011. 

4.1.4. Assessment of academic staff performance and measures for its permanent updating
The University Teaching Career Statutes, Decree-Law n.º 205/2009 of 31st August, modified under Law n.º
8/2010 of 13th May, determine, in Articles 74-A and 35-A respectively, that teaching staff are subject to the 
constant assessment of their activities in accordance with the Regulations approved by each higher education 
institution after consultation with the unions. 

In accordance with this legal requirement, the University of Aveiro has developed an assessment model based 
on the exhaustive collection of data relating to the activities of its staff, following a widely participated process 
which aimed to achieve the most robust results possible. 

In the context of the discussion of the Assessment Regulations project, the Scientific Council was heard, 
public discussion of the project was promoted, and the unions were consulted. The Regulations were 
approved by the Rector of the University and published in the Diário da República on 16th August 2011 -
Regulation n.º 489/2011.

The system of assessment developed takes into account a number of indicators which cover the different 
dimensions of staff activities, namely: teaching, research, artistic creation and cultural production, cooperation 
with society and technology transfer, and university management. 

Many people take part in the process. The members of staff being assessed provide the data and information 
to be considered in the assessment process. The Directors of the Departments and Schools consult with the 
assessees regarding the definition of the coefficients of each dimension which will make up the profile of each 
staff member, and present the finalised proposals to the Rector for validation. The students are also involved 
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in the process, through the Quality Assurance System, and the entire process is monitored by the 
Coordinating Council for the Assessment of Performance in the UA. The Scientific and Pedagogic Councils 
validate and/or supervise the results, and finally, the Rector oversees the whole process. 

An on-line platform was created specifically for the implementation of the assessment process in the 
University of Aveiro (padua.ua.pt). This platform is supported by a number of data retrieval systems which 
already exist in the UA (PACO – the academic Portal, SGQ – the Quality Assurance System) and other data 
bases (ISI, SCOPUS). 

As a rule, staff assessment is undertaken every three years; however, the process of introducing information 
onto the on-line platform was underway until the end of February, 2012, for those members of staff wishing to 
be assessed on the basis of their curriculum in accordance with Chapter II of the Regulations for the 
Assessment of Teaching Staff Performance in the University of Aveiro, with reference to the periods 2004-2007 
and 2008-2011.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/08/156000000/3352533541.pdf

4.2. Pessoal Não Docente 

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos. 

No DETI existem 12 trabalhadores, em regime de tempo integral, para a execução de tarefas administrativas e 
de apoio às atividades laboratoriais.
Com funções de coordenação: 
Nautília Maria Martins Maia – Coordenador 
Com funções ao nível administrativo:
Ana Sofia Dias Ribeiro – Assistente Técnico
António José Joaquim de Carvalho Almeida Costa – Assistente Técnico
Lara Alexandra Borges Carreira Miranda – Assistente Técnico
Rosina Maria da Fonseca Campos e Paula – Técnico Superior 
Com funções ao nível técnico e de apoio a atividades laboratoriais:
António da Silva Pereira – Assistente Técnico
Carlos Henriques Violante Pelicas – Assistente Técnico
José António Resende Lourenço – Assistente Técnico
José Vieira Simões – Técnico Superior
Paulo Gabriel Branco Martins – Assistente Técnico
Com funções de atendimento, portaria e reprografia: 
César José Samina Fernandes – Assistente Técnico
Rosa Dias Da Cruz – Auxiliar Técnico

4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study cycle. 

In DETI there are 12 full-time workers, to perform administrative tasks and support laboratory and classroom 
activities.

Coordination functions: 
Nautília Maria Martins Maia – Coordenador 
Administrative workers: 
Ana Sofia Dias Ribeiro – Assistente Técnico
António José Joaquim de Carvalho Almeida Costa – Assistente Técnico
Lara Alexandra Borges Carreira Miranda – Assistente Técnico
Rosina Maria da Fonseca Campos e Paula – Técnico Superior 
Laboratory support workers:
António da Silva Pereira – Assistente Técnico
Carlos Henriques Violante Pelicas – Assistente Técnico
José António Resende Lourenço – Assistente Técnico
José Vieira Simões – Técnico Superior
Paulo Gabriel Branco Martins – Assistente Técnico
Attendance workers: 
César José Samina Fernandes – Assistente Técnico
Rosa Dias da Cruz – Auxiliar Técnico

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos. 

Ana Sofia Dias Ribeiro – Licenciatura em Línguas e Relações Empresariais
António da Silva Pereira – Curso Industrial de Montador Eletricista 
António José Joaquim de Carvalho Almeida Costa – 12.º ano de escolaridade
Carlos Henriques Violante Pelicas – Licenciatura em Novas Tecnologias da Comunicação
César José Samina Fernandes – 12.º ano de escolaridade
José António Resende Lourenço – 12.º ano de escolaridade
José Vieira Simões – Bacharelato (não concluído), Instituto Superior de Engenharia do Porto 
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Lara Alexandra Borges Carreira Miranda – 12.º ano de escolaridade
Nautília Maria Martins Maia – Mestrado (pré-Bolonha) em Economia da Empresa
Paulo Gabriel Branco Martins – 12.º ano de escolaridade
Rosa Dias da Cruz – 4.ª classe 
Rosina Maria da Fonseca Campos e Paula – Bacharelato em Contabilidade e Administração de Empresas

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study cycle. 
Ana Sofia Dias Ribeiro – Licenciatura degree in Languages and Business Relations
António da Silva Pereira – Industrial School 
António José Joaquim de Carvalho Almeida Costa – Secondary School (12th year) 
Carlos Henriques Violante Pelicas – Licenciatura in New Communication Technologies
César José Samina Fernandes – Secondary School (12th year)
José António Resende Lourenço – Secondary School (12th year)
José Vieira Simões – Bachelor degree not concluded 
Lara Alexandra Borges Carreira Miranda – Secondary School (12th year)
Nautília Maria Martins Maia – Master in Economics 
Paulo Gabriel Branco Martins – Secondary School (12th year)
Rosa Dias Da Cruz – Primary School 
Rosina Maria Da Fonseca Campos e Paula – Bachelor in Accounting and Management

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
A Lei 66-B/2007, de 28 de Dezembro, estabelece o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho 
na Administração Pública, sendo a avaliação de desempenho dos trabalhadores acima referidos concretizada 
no designado SIADAP.
A avaliação de desempenho é um fator indispensável numa metodologia de gestão de recursos humanos, pois 
permite identificar eventuais necessidades de formação, de forma a melhorar o desempenho profissional e 
alertar os trabalhadores para a missão da organização, orientando a sua atividade em função dos objetivos 
estabelecidos. A partir da missão, da visão, das metas e objetivos da organização são identificados, para cada 
nível hierárquico e para cada titular de posto de trabalho, os objetivos a atingir para que no seu todo a 
organização possa atingir os objetivos globais. O sistema de avaliação de desempenho está integrado no ciclo 
anual de gestão. 

4.2.3. Procedures for assessing the non academic staff performance. 
The law 66-B/2007 establishes the integrated management and performance evaluation system in the Public 
Administration (SIADAP). DETI’s non-academic staff performance is evaluated according to SIADAP. 
Performance evaluation is an indispensable tool in human resources management, as it helps identify training 
needs, in order to improve professional performance and focus staff members on the organization's mission, 
guiding their activity according to established goals. Given the mission, vision, goals and objectives of the 
organization,for each hierarchical level and for each staff member, individual objectives are identified that will 
help the organization to achieve its strategic global goals. The procedures for assessing the performance of 
the non-academic staff members is integrated into the annual management cycle.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
A contratação de Pessoal Docente; Aplicação de conceitos de Fiscalidade à realidade da UA; Atendimento ao 
público na UA – estratégias e princípios orientadores; Elaboração de candidaturas a programas de cooperação 
transnacional; English for business and communication; Formação Moodle; Gestão de Projetos com Project e 
ProjectServer; ITIL V3 Awareness; Plataforma e-ABS (casos práticos e articulação com o Regulamento de 
Contratação da Universidade de Aveiro); Produtividade com Microsoft Office; Secretaria académica 
departamental; SiGEF – Casos Práticos aplicados à realidade da UA; Web 2.0: conceitos e ferramentas; A 
gestão do suporte às TIC nas Unidades da UA; Qualidade no Atendimento ao Público na UA; Ferramentas 
Google; Liderança, Motivação e Gestão de Pessoas; O Planeamento Estratégico nos Serviços e Unidades.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non academic staff. 
Applying concepts of taxation to the UA; Customer service in the UA – strategies and guiding principles; 
Filling out applications to transnational cooperation programes; English for business and communication; 
Training in Moodle ; Project Management with Project and ProjectServer; ITIL V3 Awareness; Platform e-ABS 
(practical examples and articulation with the UA’s Contract Regulations); Productivity using Microsoft Office; 
Departmental Academic Office; SiGEF – practical examples applied to the UA; Web 2.0: concepts and tools; 
Managing ICT Support in UA Units; Quality in Costumer Service at UA; Google Tools; Leadership, Motivation 
and Staff Management; Strategic Planning in Services and Units.

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes
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5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade, região de 
proveniência e origem socioeconómica (escolaridade e situação profissional dos pais).

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.3. Por Região de Proveniência

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 92.8

Feminino / Female 7.2

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 27.7

20-23 anos / 20-23 years 44.8

24-27 anos / 24-27 years 18.8

28 e mais anos / 28 years and more 8.7

5.1.1.3. Caracterização por região de proveniência / Characterisation by region of origin

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 20.3

Centro / Centre 67.1

Lisboa / Lisbon 1.7

Alentejo / Alentejo 2.5

Algarve / Algarve 0.3

Ilhas / Islands 2.2

5.1.1.4. Caracterização por origem socioeconómica - Escolaridade dos pais / By Socio-economic origin –
parents' education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 19.3

Secundário / Secondary 4.5

Básico 3 / Basic 3 18.8

Básico 2 / Basic 2 7.1

Básico 1 / Basic 1 8.3

5.1.1.5. Caracterização por origem socioeconómica - Situação profissional dos pais / By socio-economic origin 
– parents' professional situation

Situação profissional dos pais / Parents %

Empregados / Employed 82.9

Desempregados / Unemployed 8.9

Reformados / Retired 2.1
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5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem 

5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos 
estudantes. 

Para além do apoio pedagógico fornecido pelos docentes e pelas Direções de Curso, existem vários serviços e 
gabinetes de apoio ao estudante no seu percurso académico:

- os Serviços de Gestão Académica, que prestam apoio a assuntos relacionados com a frequência do curso, e 
com a gestão administrativa e académica dos processos que afetam a vida académica;

- o Gabinete Pedagógico, que proporciona aos estudantes apoio em assuntos que se relacionam com aspetos 
gerais da sua vida académica e pessoal, em particular, aos estudantes portadores de incapacidades 
temporárias ou permanentes que dificultem o seu percurso académico;

- os Serviços de Ação Social, que fornecem consultas de apoio psicológico;

- e o Provedor de Estudante, cuja missão passa pela defesa e promoção dos direitos e interesses legítimos 
dos estudantes. 

Outro serviço integrado de apoio psicológico é a LUA – Linha Universidade de Aveiro, que envolve 
especialistas e um grupo de voluntários formados para o efeito.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
Besides the pedagogical support provided by the teaching staff and the study programme directors and 
committees, there are several services and offices which support the students during their academic careers, 
namely:

- the Academic Management Services, which support matters related to attending a higher education degree, 
and the administrative management of academic processes; 

- the Pedagogical Office, which provides support in general matters relating to students’ personal and 
academic life, and in particular for students with temporary or permanent disabilities which hinder their 
academic progress;

Outros / Others 6.2

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular / Number of students per curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1.º ano 83

2.º ano 102

3.º ano 64

4.º ano 73

5.º ano 82

404

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2010/11 2011/12 2012/13

N.º de vagas / No. of vacancies 65 70 70

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 99 77 78

N.º colocados / No. enrolled students 67 70 72

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 59 54 51

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 143 133.5 130

Nota média de entrada / Average entrance mark 159.13 155.57 144.24
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- the Social Welfare Services, which provide psychological counselling free of charge;

- and the Student Ombudsperson, whose mission is to promote and protect the legitimate rights and interests 
of students.

An important part of the university’s support network is LUA, the University of Aveiro Helpline, which is run by 
specialists and a trained group of volunteers. 

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
O acolhimento aos novos estudantes contempla vários momentos: a receção no processo de matrícula pelos 
Serviços de Gestão Académica, os Serviços de Acão Social, a Associação Académica, a Associação de 
Estudantes do ISCA e a Salgadíssima Trindade, a participação no projeto CAMPUS4’US, ritual de acolhimento 
implementado a partir do ano 2010, as visitas aos departamentos e às demais infraestruturas da UA, a 
apresentação dos serviços e da orgânica de funcionamento da UA.

A partir destes momentos iniciais de acolhimento institucional, a integração dos estudantes na comunidade 
académica é feita através das Direções e Núcleos de Curso, as Associações Académicas e da Praxe, os 
Serviços de Ação Social e o Gabinete Pedagógico, entre outros.

No ano letivo 2011/2012, foi lançado um Programa de Tutoria, em formato piloto, com vista a assegurar o 
acompanhamento académico e pessoal dos estudantes, e a promover a sua integração e participação na 
comunidade e o seu sucesso escolar. 

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
New students are welcomed in a variety of ways: at the time of matriculation, they are received by the 
Academic Management Services, the Social Welfare Services, the Students Unions; during Welcome week, 
they participate in the welcoming event, CAMPUS4UA, an institutional initiative launched in 2010, visit the 
departments and other essential locations, and are introduced to the institution’s services and ways of 
working. 

After these initial moments of institutional welcome, the students’ integration into the academic community is 
in the hands of the Study Programme Directors and their committees, the student bodies, the Social Welfare 
Services and the Pedagogical Office, amongst others. 

In the academic year 2011/2012, a Tutoring Programme was launched, in the form of a pilot project, with a view 
to supporting students in their academic and personal careers, and promoting their integration and 
participation in the community, and their academic success. 

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
Existem vários mecanismos de aconselhamento neste âmbito, em particular:

- os Serviços de Ação Social, que, no âmbito da sua missão, proporcionam apoio aos estudantes no que diz 
respeito ao financiamento e gerem a atribuição de bolsas de estudo; 

- e o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP), que promove ações de preparação para entrada no 
mercado de trabalho, workshops de técnicas de procura de emprego, conferências e forúns com uma forte 
participação de empresas, visitas a eventos relevantes, organização e gestão de programas e projetos, e a 
divulgação de oportunidades de estágios e recrutamento. 

O GESP gere, ainda, um Portal de Ofertas e Curricula, PORTA, que faz o encontro entre a oferta (das empresas 
inscritas) e a procura (dos estudantes e diplomados da UA) de oportunidades de emprego e estágio (não 
curricular).

No ano letivo 2010/2011, foram colocadas 434 oportunidades no PORTA, sendo a taxa de seleção de 
candidatos da UA de 30%.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
Several counselling mechanisms exist for this purpose, in particular:

- the Social Welfare Services, which offer support to students regarding financing during their studies and 
manage the awarding of grants;

- and the Office for Internships and Job Opportunities, which organises and promotes preparatory sessions for 
entry into the workplace, workshops on job finding techniques, conferences and forums with the active 
participation of companies and businesses, visits to relevant events, the management of projects and 
programmes, as well as the dissemination of opportunities for internships and recruitment. 

This Office also manages a Portal of Offers and Curricula, PORTA, which acts as a go-between between the 
offer of companies and businesses, and the demand of UA students and graduates. 
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In the academic year 2010/2011, 434 opportunities were placed on PORTA, with a 30% rate of selection of UA 
candidates. 

5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo 

ensino/aprendizagem. 
É a fase de Diagnóstico do SGQ-UC que integra o preenchimento de inquéritos e resulta na identificação de uc 
em Situação Relevante–PMO (Plano de Melhoria Obrigatório) e em Situação Relevante–BP (Boas Práticas).

As primeiras exigem uma reflexão por parte dos docentes responsáveis pelas uc e a redação de um plano de 
melhoria, que deverá contar com os contributos de todos os docentes dessa unidade curricular e que ocorre 
durante a fase de Melhoria. A mesma termina com uma avaliação dos planos de melhoria pelas Comissões de 
Curso onde a unidade curricular em causa é lecionada.

Na fase de Garantia, a Comissão de Análise, designada pela direção de cada Unidade Orgânica, avalia 
globalmente o desempenho de todas as uc dessa Unidade e redige um relatório global, que se deve pronunciar 
sobre o grau de comprometimento da Unidade face à execução dos planos de melhoria propostos.

Na última fase, de Supervisão, o Conselho Pedagógico procede à análise e divulgação dos resultados do 
processo.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
The Diagnosis Stage of the Quality Assurance System (QAS) for the Curricular Units (CU) involves the filling 
out of questionnaires by students and results in the identification of CUs classified as requiring an Obligatory 
Improvement Plan, or as Good Practice.

The former require the teachers responsible for the CUs to reflect on the situations identified and design an 
improvement plan, including contributions from all the teachers who teach on the CU. This takes place during 
the Improvement Stage of the QAS, which is completed with the evaluation of the improvement plans by the 
Committee of the Study Programme(s) on which the CU is taught. In the Assurance stage, the Analysis 
Committee, nominated by the Director of each Department/School, assesses the performance of the CUs and 
writes a general report, committing the Department/School to the proposed improvement plans.

In the final stage, Supervision, the Pedagogic Council analyses and disseminates the results of the process. 

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
Todos os estudantes da UA podem participar em experiências de mobilidade. Estas podem ser concretizadas 
através de um período de estudos, um estágio curricular ou um estágio profissionalizante, numa instituição 
parceira no âmbito de projetos europeus de cooperação e mobilidade, ou no âmbito do conjunto alargado de 
redes e grupos de cooperação internacional nos quais a UA participa ativamente com universidades de todos 
os continentes. 

Os estudos realizados numa das instituições parceiras têm pleno reconhecimento académico na Universidade 
de Aveiro, no âmbito do Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS). 

Como forma de promover as atividades da UA neste campo, o Gabinete de Relações Internacionais – Área de 
Mobilidade e Integração Profissional fornece informações acerca dos principais programas nacionais, 
europeus e transnacionais em matéria de educação, formação e investigação e apoio as candidaturas. 

De notar que a UA é detentora do ECTS Label e do DS Label.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
All the students of the UA can participate in mobility experiences. These can take the form of a period of 
studies, a curricular placement or a professional internship, in a partner institution on a European cooperation 
and mobility project, or in the context of the wide range of international networks and cooperative groups in 
which the university actively participates in all continents.

Studies carried out in a partner institution are awarded full academic recognition in the University of Aveiro, 
under the European Credit Transfer System (ECTS).

With a view to promoting the activities of the UA in this field, the International Relations Office (Mobility and 
Professional Integration Division) provides information about the national, European and transnational 
programmes in the areas of teaching, training and research and supports the application process.

The UA is a holder of the European Commission ECTS and Diploma Supplement Quality Labels. 
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6. Processos

6.1. Objectivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos 

6.1.1. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, 
operacionalização dos objectivos e medição do seu grau de cumprimento. 

Competências

Capacidade de anaĺise, síntese, resolução de problemas e desenvolvimento de projectos de forma autónoma, 
individualmente e em grupo.

Conhecimentos

Conhecimentos fundamentais ao nível das ciências de base (Matemática e Física) e gestão.

Conhecimento base e avançados em Informática, Engenharia de Computadores, Redes de Computadores, 
Engenharia de Software e Sistemas de Informação.

Operacionalização

A formação em ciências de base concentra-se nos primeiros três semestres do ciclo de estudos. É dado um 
particular realce à formação em Matemática, Física, Ciências da Programação e Arquitectura de Sistemas 
Computacionais.

No segundo ano consolida-se a formação ao nível das Ciências da Programação e da Arquitectura de 
Computadores, e é fornecida formação de base na área dos Sistemas Electrónicos.

O terceiro e quarto anos são, essencialmente, dedicados às áreas de Arquitectura de Sistemas 
Computacionais, Redes de Computadores/Telecomunicações e Sistemas de Informação.

No fim do terceiro ano surge a unidade curricular de Projecto em Engenharia Informática, potenciadora de 
agregação de conhecimentos e competências. Esta unidade curricular é vocacionada para a realização 
acompanhada de trabalhos de grupo de média complexidade.

O último ano é dedicado a alguma formação mais especializada, através da escolha livre de unidades 
curriculares opcionais, e a realização do trabalho conducente à dissertação (anual) . Como complemento 
existe uma unidade curricular na área da Gestão.

Todos os conhecimentos e competências adquiridos nas unidades curriculares são avaliadas por exames 
presenciais escritos e/ou através da realização de trabalhos e projectos. 

A dissertação é sujeita a provas públicas, com um júri que inclui um arguente externo.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study cycle, and measurement 

of its degree of fulfillment. 
Skills

Capacity for analysis, synthesis, problem solving, and autonomous project development, individually and in 
group.

Learning Outcomes

Fundamental knowledge at the level of basic sciences (Mathematics and Physics) and Management.

Basic and advanced knowledge Computer Science, Computer Engineering, Computer Networks, Software 
Engineering and Information Systems.

Fulfillement

The basic sciences courses are lectured mainly on the first semesters. Particular emphasis is given to 
Mathematics,Physics, Programming and Computing Architectures.

The second year consolidates the formation at the level of Programming/Computer Science and Computer 
Architectures, and offers formation in Electronic Systems.

The third and fourth years are mainly dedicated to the areas of Computing Architectures, Computer 
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Networks/Telcommunications and Information Systems.

At the end of the third year the curricular unit Project in Informatics Engineering potentiates the aggregation of 
previously acquired knowledge and skills. It aims at the development of group work of medium complexity.

The final year is devoted to some more specialized subjects through the free choice of three elective courses 
and to work towards the realization of the dissertation (annual). As a complement there is a course in the 
Management area.

All the knowledge and skills acquired in the course units are assessed by written exams and/or by developing 
assignments and projects. 

The dissertation is subject to public examination with a jury that includes an external examiner.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 
Tendo por objetivo a aquisição das competências antes referidas, baseadas no novo paradigma de 
ensino/aprendizagem, o ensino é centrado no aluno devendo a organização das aulas incentivar a pesquisa e 
resolução de problemas, fomentar a participação, promover o trabalho em equipa, e dar lugar ao trabalho 
independente.

Assim, promove-se a diminuição da carga horária, no que concerne às aulas de tipo tradicional, para dar lugar 
a um maior número de horas de pesquisa e trabalho autónomo.

A distribuição temporal das unidades curriculares corresponde a 4 unidades por semestre durante os 3 
primeiros anos. No 4º ano são leccionadas 5 unidades curriculares por semestre.No último ano, o primeiro 
semestre é, essencialmente, dedicado às unidades curriculares de opção e à preparação da dissertação. 
Paralelamente é leccionada a unidade curricular da área da gestão.

O último semestre é inteiramente dedicado ao trabalho de dissertação.

As aulas são, durante os três primeiros semestres, organizadas maioritariamente em aulas Teórico-Práticas e 
Práticas. Nos restantes semestres a maioria das unidades curriculares recorre também a aulas teóricas.

A orientação tutorial é uma das componentes introduzidas no sistema e que consideramos de relevante 
importância para a obtenção de melhores resultados e a melhoria no modo de ensinar/aprender.

Incentiva-se, no decorrer do curso, a elaboração de trabalhos/projetos tanto quanto possível de características 
multidisciplinares, que culminam numa dissertação de mestrado.

A dissertação é trabalho de natureza académica, original, muitas das vezes em ambiente real de trabalho, com 
recurso à atividade de investigação, de inovação e também de aprofundamento de competências profissionais. 
É essencial para os alunos que pretendam prosseguir estudos.

6.1.2. Demonstration that the curricular structure corresponds to the principles of the Bologna process. 

Given the aim of acquiring the skills mentioned before, based on the new teaching / learning paradigm, 
teaching is student-centered with an organization of classes that encourages research and problem solving, 
participation, teamwork and autonomous work.

Thus, there is a decrease in workload, in terms of traditional classes, making room for a greater number of 
hours of autonomous study, research and problem solving.

There is a temporal distribution of 4 curricular units per semester during the first 3 years. In the 4th year there 
are 5 curricular units per semester. The first semester of the last year is essentially devoted to optional 
courses and the preparation of the dissertation. Simultaneously, a course is taught in the management area.

The last semester is entirely devoted to dissertation work.

During the first three semesters classes are mostly organized in Theoretical-Practical and 
Practical/Laboratories sessions. In the remaining semesters most courses also comprise theoretical lectures.

Tutorials are one of the components that we consider of primary importance to obtain better results and an 
improved teaching / learning process.

The development of work / projects of multidisciplinary characteristics is encouraged as much as possible, 
culminating in a dissertation.

The dissertation work is of an academic nature, original, often carried out in a real working environment, 
encouraging research, innovation and also strengthening professional skills. It is essential for students 
wishing to pursue studies.

6.1.3. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a actualização científica e de métodos de trabalho. 

Página 58 de 219ACEF/1213/10912 — Guião para a auto-avaliação

20-12-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=80850407-20c7-331f...



Não se encontram formalmente definidas.

6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
Not formally defined.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 
A apresentação das fases principais do método científico é feita no 1º ano, em Introdução à Engenharia de 
Computadores e Telemática.
Nos semestres subsequentes surgem unidades curriculares (de modo particular as opções de 5º ano) que 
permitem:
- a realização de tarefas/trabalhos que compreendem a recolha de informação científica e/ou a realização de 
experiências, com a posterior análise de resultados e escrita de relatórios.
- a ligação às diferentes actividades de I&D do departamento e suas unidades de investigação.
Muitos temas de dissertação oferecidos aos alunos enquadram-se nas actividades de I&D do departamento e 
das suas unidades de investigação. Este facto permite a integração do aluno num grupo de trabalho mais 
vasto (com colegas, docentes ou investigadores) e obriga-o a consolidar competências e hábitos de trabalho 
essenciais ao trabalho de investigação científica.
É fomentada, desde o final do 1º ciclo, a participação em Bolsas de Iniciação à Investigação Científica. 

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 
Students are introduced to the main steps of the scientific method right from the start in the Introdução à 
Engenharia de Computadores e Telemática curricular unit.
In the following semesters, other curricular units (in particular the final year optional units) allow:
- tasks encompassing the search of scientific/technical information and/or carrying on experiments, with the 
following data analysis and report writing.
- the integration in different R&D projects.
Many of the dissertation topics offered are within the scope of the different R & D activities of the department 
and its research units. This allows the integration of the student in a larger working group (with colleagues, 
teachers or researchers) and forces him to consolidate skills and work habits essential to scientifical research 
work.
The participation in Bolsas de Iniciação à Investigação Científica is encouraged, starting form the last year of 
the first cycle.

6.2. Organização das Unidades Curriculares 

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - Álgebra Linear / Linear Algebra

6.2.1.1. Unidade curricular:
Álgebra Linear / Linear Algebra

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Enide Cascais Silva Andrade Martins | Carga letiva:TP:10h /semana, OT:2h / semana (duas turmas)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Xarez TP: 10h/semana + 2h OT/semana (1h por turma) (duas turmas)
Maria Raquel Pinto: TP 10h/semana + 2h OT/semana (duas turmas)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Xarez TP: 10h/weekT+ 2h OT/weekT(1h per class) (two classes)
Maria Raquel Pinto: TP 10h/weekT+ 2h OT/weekT (two classes)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Aquisição de conhecimentos básicos em Álgebra Linear.Ser capaz de: discutir e resolver sistemas de 
equações lineares. Operar com matrizes. Definir, calcular e usar as propriedades da inversa e transposta. 
Definir, calcular e usar as propriedades dos determinantes. Compreender a noção de espaço e subespaço 
vectorial e relações entre os seus elementos. Definir e usar as propriedades das aplicações lineares. Associar 
1 matriz a 1 transformação linear.
Definir e determinar valores e vectores próprios de endomorfismos e matrizes. Discutir diagonalização de 
matrizes.
Definir produtos internos e discutir propriedades. Calcular bases ortononormadas. Determinar a 
diagonalização ortogonal de uma matriz.
Competências: Interpretar e aplicar os conceitos associados aos espaços vectoriais; Discussão e resolução 
de sistemas de equações lineares; Utilização de espaços invariantes na resolução de problemas; Utilização 
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técnicas vectoriais na resolução de problemas; Identificar cónicas e quádricas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Be able to : discuss and solve systems of linear equations.
Perform operations on matrices.
Define, determine and apply the properties of the inverse and transpose.
Calculate and apply the notions of determinant.
Understand the definition of vector space and subspace and relations between its elements.
Define and apply linear transformations.
Find the matrix associated to a linear transformation.
Define and calculate eigenvalues and eigenvectors. 
Discuss the diagonalization of matrices.
Define inner product and discuss properties. 
Compute orthogonal basis and orthonormal basis.
Compute the orthogonal diagonalization of a matrix.
Competences
Interpretation and use of concepts associated with vector spaces,
Discussion and solution of linear system of equations.
Finding of invariant spaces in problem solving.
Use of algebraic techniques in problem solving.
Identify conics and quadratics. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Operações com matrizes. Transposta; Resolução e discussão de sistemas de Equações Lineares; Matrizes 
Invertíveis. Determinantes. Condições para a existência de inversa e sua determinação. Cálculo de 
determinantes; Matriz adjunta e Inversa; Regra de Cramer. Espaços e Subespaços Vetoriais: Dependência e 
independência linear; Sistema de geradores, Base ordenada e dimensão; Subespaço vetorial gerado por um 
conjunto de vetores; Subespaço vetorial soma; Teorema das dimensões; Soma directa; Aplicações Lineares: 
Núcleo e Imagem; Monomorfismos, epimorfismos e isomorfismos; Teorema de dimensões; Representação 
matricial de uma aplicação linear;Vetores e Valores Próprios (de uma matriz e de um endomorfismo); Espaços 
próprios. Diagonalização; Produto Interno; Matriz da métrica; Ortonormalização de Gram-Schmidt; 
Complemento ortogonal de um subespaço vectorial; Projeções de um vector sobre um subespaço vectorial e 
sobre o complemento ortogonal; Cónicas e quádricas. 

6.2.1.5. Syllabus:
Matrices: Operations on matrices; Transpose; System of linear equations: Invertible matrices. Determinants. 
Cramer's Rule: nonsingular matrices and properties. Determinant. Its computation. Adjoint. Solving linear 
system of equations by the Crammer's Rule.Vectorial Spaces: Characterization of vector (sub)
spaces.Generators and basis. Vector space generated by a set of vectors; Subspace generated by a union of 
subspaces; Dimension Theorem; Direct sum. Linear Transformations: Characterization and operations on 
linear transformations. Kernel and Image of a linear tranformation ; Characterization of monomorphisms, 
epimorphisms and isomorphisms; Dimension Theorem; Matricial representation. Eigenvalues and 
Eigenvectores (definition and computation) of matrices and endomorphisms. Eigenspaces. Diagonalization. 
Inner Product. The matrix of a metric. Orthonormal basis; orthogonal complement; projections of a vector into 
a vector space and its orthogonal complement; Conics and quadratics. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos foram definidos em função dos objetivos e competências da unidade curricular e 
estão directamente relacionados com os objectivos a atingir. Com estes conteúdos matemáticos pretende-se 
que os alunos sejam capazes de desenvolver conhecimentos na área de Álgebra Linear e estabelecer 
conexões com outros domínios da Matemática e outras áreas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus was defined according to the objetives of the curricular and the competencies and is directly 
related to the objetives to be achieved. 
With these mathematical content it is intended that students are able to develop expertise in the field of Linear 
algebra and establish connections with other fields of Mathematics and other areas.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
Aulas teórico-práticas e apoio tutorial. Nas aulas são apresentados os conceitos e resultados principais e 
esses conceitos são ilustrados com exemplos e exercícios. No apoio tutorial são tiradas as dúvidas 
apresentadas pelos alunos e são dadas pistas de resolução para exercícios/problemas que não tenham 
conseguido resolver.

Avaliação:
Avaliação Mista e Final. 
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Metodologia:
The course is a semester course, with five hours of theory-practical classes. It is also provided one hour of 
supporting tutorial. 
In classes are presented the main concepts and they are ilustraste with examples and exercises.

Avaliação:
Assessment of mixed type and Final Type. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Nas aulas são expostos os conceitos essenciais e, sempre que possível esses conceitos são explorados com 
exemplos considerados adequados. O questionamento é frequentemente estimulado e a problematização das 
situações é uma metodologia usual. Isto permite-lhes acompanhar de uma melhor forma a unidade curricular e 
ajuda-os a interpretar e ilustrar e resolver problemas mais facilmente e portanto atingir os objectivos da 
unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In classes we expose the essencial concepts and, whenever possible this concepts are explored with 
examples considered adequate. The questioning is often stimulated and the questioning of situations is a 
usual methodology. This allows to monitor and help the students to interpret, illustrate and solve problems 
more easily and thus achieve to the objectives of the curricular unit. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bibliografia Base:
1.Apontamentos para a disciplina de Álgebra Linear. Autores: Paulo Almeida, Enide Martins, Sofia Pinheiro, 
Raquel Pinto e Rita Simões).
2. Álgebra Linear e Geometria Analítica, Problemas e Exercícios, António Monteiro et. al, 1997.
3. Álgebra Linear, W. Keith Nicholson, 2006.
4. Álgebra Linear e Geometria Analítica, António Monteiro, Mc Graw Hill, 2001.
5. Álgebra Linear, Isabel Cabral, Cecília Perdigão, Carlos Saiago, Escolar Editora, 2009. 
6. Introdução à Álgebra Linear, Ana Paula Santana e João Filipe Queiró, Gradiva, 2010.
Bibliografia adicional: 
1. Introduction to linear Algebra, Lee W. Johnson, R. Dean Riess, Jimmy T. Arnold.
2. Elementary Linear Algebra, Bernard Kolman, David R. Hill. 

Mapa IX - Análise Matemática I / Mathematical Analysis I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Matemática I / Mathematical Analysis I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Manuel Rosa Pereira Caetano | Carga letiva: 2 x (T:00/TP:90/OT:15)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Elisa Fernandes | 2 x (T:00/TP:90/OT:15)
Eugénio Rocha | 2 x (T:00/TP:90/OT:15)
Uwe Kähler | 2 x (T:00/TP:90/OT:15)
Vasile Staicu | 1 x (T:00/TP:90/OT:15)
Vera Kharlamova | 2 x (T:00/TP:90/OT:15)
(* docentes leccionam a todos os Cursos que têm a UC)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Elisa Fernandes | 2 x (T:00/TP:90/OT:15)
Eugénio Rocha | 2 x (T:00/TP:90/OT:15)
Uwe Kähler | 2 x (T:00/TP:90/OT:15)
Vasile Staicu | 1 x (T:00/TP:90/OT:15)
Vera Kharlamova | 2 x (T:00/TP:90/OT:15)
(faculty who teach all courses that have the discipline)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
Obtenção da formação matemática fundamental em cálculo diferencial e integral unidimensional.

Competências:
Capacidade de análise qualitativa de funções reais de variável real, de análise da natureza das séries 
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numéricas quanto à sua convergência, de primitivação e integração segundo Riemann (incluindo o seu uso 
justificado na resolução de problemas). 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
Knowledge of fundamental mathematics in unidimensional differential and integral calculus.

Skills:
Ability to perform qualitative analysis of real functions of a real variable, to analyse the nature of numerical 
series in view of their convergence, to perform primitives and Riemann integration (including their justified use 
in problem solving). 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Funções reais de variável real: Conceitos básicos sobre funções, sucessões numéricas, continuidade 
(Teorema do Valor Intermédio, Teor. Weierstrass e suas consequências), séries numéricas e sua convergência 
(critérios de comparação, critério da razão, critério da raiz, critério de Leibniz para séries alternadas), 
diferenciabilidade (regras básicas de derivação, diferenciabilidade da função composta e função inversa, 
teoremas de Rolle, Lagrange e Cauchy), cálculo de limites, extremos, concavidade e assíntotas de funções.
Primitivação: Propriedades básicas, primitivas imediatas, métodos gerais de primitivação (por partes, por 
mudança de variável, por decomposição de funções racionais). Integração segundo Riemann: Partições de 
intervalos, somas de Riemann, propriedades básicas, integral indefinido, teorema fundamental do cálculo 
integral, técnicas de integração (por partes, por mudança de variável, por uso de funções racionais), integrais 
impróprios e aplicações geométricas do integral.

6.2.1.5. Syllabus:
Real valued functions of one real variable: Basic concepts, numerical sequences, continuity (Intermediate 
Value Theorem, Weierstrass Theorem and their consequences), numerical series and their convergence 
(Comparison Criteria, Ratio Test, Root Test, Alternating Series Test of Leibniz), differentiability (basic rules of 
derivatives, differentiability of composed function and inverse function; Rolle, Lagrange and Cauchy 
theorems), limits computations, extremes, concavity and asymptotes of functions.
Primitives: Basic properties, direct computation of immediate primitives, general methods to compute 
primitives (by parts, by change of variables, by decomposition into rational functions).
Riemann's integral: Interval partitions, Riemann sums, basic properties of definite integrals, indefinite integral, 
fundamental theorem of integral calculus, integration techniques (by parts, by substitution, by using rational 
functions), improper integrals and geometric applications of the integral.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programados listados são clássicos quando se pretende a formação indicada nos objetivos, 
como qualquer especialista na área facilmente reconhece (e qualquer não especialista também, ao consultar 
bibliografia apropriada para o nível de ensino e tipo de formação a que se destina).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The listed program contents are classical when one aims the students to attain the objectives pointed out, as 
any expert in the area easily recognizes (as well as any non expert, by browsing through literature appropriate 
to the teaching level and type of course in mind).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
Aulas interativas com os alunos. Além disso, uma grande parte dos resultados a discutir ou provar 
apareceram na forma de exercícios disponibilizados em folhas juntamente com outros exercícios de índole 
mais prática.

Avaliação:
Mista, com dois testes escritos, um a meio do semestre e o outro na data da época normal de exames 
destinada a esta unidade curricular. 
Possibilidade de exigência de prova complementar para confirmação de classificações acima de 16 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
Interactive lectures with the students. Besides that, a major part of the results to be discussed or prove 
showed up in the form of exercises laid down in sheets together with other exercises of a more practical 
nature.

Assessment:
Of mixed type, with two written moments, one at mid semester and the other in the end.
Included the possibility of requiring a complementary test to confirm marks above 16 out of 20. 
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologias de ensino indicadas privilegiam a interação com os alunos, de modo a facilitar a aquisição 
das novas ferramentas conceptuais, sem descurar o treino na parte calculatória necessária para a correta 
sedimentação das ideias.
Na parte da avaliação, a separação por dois testes permite também um maior incentivo ao estudo aprofundado 
das matérias do que se houvesse somente um momento final de avaliação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The pointed out teaching methodologies foster the acquisition of the new conceptual tools by the students, by 
interacting with them during class time, without giving up from training also the computational skills necessary 
for the correct assimilation of ideas.
As far as the assessment is concerned, splitting it between two tests promotes deeper study than if there were 
just one final assessment moment.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- A. Caetano, Matemáticas Gerais, Coimbra, 1992/93.
- L. Castro, Análise Matemática I, Aveiro, 2010.
- R. P. Burn, Numbers and functions: steps into analysis, Cambridge University Press, 2000.
- K. T. Smith, Primer of modern analysis, UTM, Springer, 1971.
- M. Spivak, Calculus, Cambridge University Press, 2006.
- J. Campos Ferreira, Introdução à Análise Matemática, Fundação Calouste Gulbenkian, 6ª ed., 1995.
- M. Giaquinta e G. Modica, Mathematical Analysis; Functions of One Variable, Birkhäuser, 2003.
- S. R. Ghorpade e B. V. Limaye: A Course in Calculus and Real Analysis, UTM, Springer, 2006. 

Mapa IX - Introdução à Engenharia de Computadores e Telemática / Int. to Computer and Telematics Engineering

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Engenharia de Computadores e Telemática / Int. to Computer and Telematics Engineering

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Susana Isabel Barreto de Miranda Sargento | Carga letiva: TP:15/PL:45/OT:12

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Jorge Salvador Serra Ferreira | Carga letiva: PL:90/OT:9
António Guilherme Rocha Campos | Carga letiva: PL:45/OT:9
António Manuel Nunes da Cruz | Carga letiva: PL:45

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Paulo Jorge Salvador Serra Ferreira | Carga letiva: PL:90/OT:9
António Guilherme Rocha Campos | Carga letiva: PL:45/OT:9
António Manuel Nunes da Cruz | Carga letiva: PL:45

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
Os objectivos a atingir são fundamentalmente três:
• promover uma introdução ao laboratório, sensibilizando os alunos para os fundamentos físicos desta área de 
engenharia, quer ao nível de sistema, quer ao nível de dispositivos;
• ilustrar o papel desempenhado pelo computador em diferentes vertentes;
• apresentar uma visão panorâmica desta área de engenharia através de realização de trabalhos simples, mas 
representativos. 

Trata-se de uma disciplina eminentemente prática que visa transmitir a imagem de engenharia como ciência 
aplicada à resolução de problemas concretos e, assim, demonstrar a necessidade de um estudo prévio, 
aprofundado e sistemático das áreas científicas de base preparando o aluno para o futuro exercício de 
engenharia. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course has three different objectives: 
- Promote the introduction to labwork of the physics foundations of this area of engineering
- Illustrate the role of computers in different aspects
- Present an overview of this area of engineering through the realization of simple labworks.

The course has a practical focus that aims in transmitting an overview to the area as an applied science, 
demonstrating the necessity of theoretical study of several scientific areas to prepare the student for becoming 
an engineer. 
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Pretende-se dar aos alunos uma panorâmica da engenharia de computadores e telemática dividida em 4 
módulos: 

M1:Sinais e circuitos
Noções básicas de sinais e circuitos.
Lei das malhas.
Equipamentos de medidas.
Circuitos RC e exercícios.

M2: Arquitectura de Sistemas Computacionais
Introdução às variáveis booleanas, álgebra de Boole e portas lógicas.
Arquitectura de Computadores e os seus modulos principais.
Lógica Programável.

M3: Redes
Diferentes tipos de redes.
LANs, endereçamento e encaminhamento.
Endereçamento IP.
Protocolo ARP.
Encaminhamento IP
Protocolo ICMP
Comando e funcionamento do Trace Route
Sistema de Tradução de nomes em IP: DNS
Protocolo DHCP, Network Address Translation.
Aplicações.

M4: Sistemas de Informação
Introdução aos Sistemas de Informação.
Estudos de caso e diagramas de classe.
Modelação UML.
Bases de dados.
Linguagem SQL.

6.2.1.5. Syllabus:
The aim is to provide an overview of the Compute and Telematics Engineering area and will be divided in four 
(4) modules: 

M1: Signals and Circuits 
Basic notions of signals and circuits.
Kirchhoff law.
Equipments and measurements.
RC Circuits and exercises.

M2: Computational Systems Architecture 
Introduction to boolean variables, Boole álgebra and logic ports.
Computers architecture and its main modules.
Programmable logic.

M3: Networks 
Different types of networks.
LANs, addressing and routing.
IP addressing.
ARP Protocol.
ICMP Protocol.
Trace Route
IP names translation: DNS
DHCP Protocol, Network Address Translation.
Applications.

M4: Information Systems Engineering 
Introduction to Information Systems.
Case studies and class diagrams.
UML modeling.
Databases.
SQL language.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Como esta disciplina tem como objectivo apresentar uma visão panorâmica desta área de engenharia, 
explorando de forma breve os vários assuntos a abordar em Engenharia de Computadores e Telemática, os 
conteúdos incluem uma introdução em cada uma das áreas a abordar, para dar uma panorâmica geral do 
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curso. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Since the objective of this course is to present a large view of this engineering area, exploring briefly the 
several areas to address in Telematics and Computing Engineering, the syllabus include an introduction to 
each area to address.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
Aulas teóricas de explicação da matéria e resolução de exercícios.
Aulas práticas em laboratório com a realização de trabalhos práticos referentes a cada parte da matéria.

Avaliação do tipo mista
Realizada para os quatro módulos, com base em:
- Trabalhos das aulas 
- Participação nas aulas
- Testes de avaliação sobre todos os módulos

A nota final é calculada da seguinte forma:
Nota Final = NT*0.5+NP*0.5, em que 
NT = Nota Teórica, correspondente aos testes de avaliação
NP = Nota Prática, calculada da seguinte forma NP=(RM1+RM2+RM3+RM4+AC)*0.2
RMi = Nota do Relatório correspondente ao Módulo i
AC = Avaliação Contínua das aulas Práticas

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Metodologia:
Theoretical classes with exercises.
Practical classes with lab assignments which refer to each area addressed in the course.

Evaluation of type mixed
For the several modules, based on:
- Assignments is classes
- Interest and participation in classes
- Two exams 

The final grade is calculated as:
Final grade = NT*0.5+NP*0.5, where 
NT = Theoretical grade, corresponding to the two exams
NP = Practical grade calculated by NP=(RM1+RM2+RM3+RM4+AC)*0.2
RMi = Report grade of assignment i

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Dado que esta é uma disciplina relacionada com aspectos iniciais de cada uma das áreas da Engenharia de 
Computadores e Telemática, as aulas teóricas serão maioritariamente TPs e existe um grande ênfase nas 
aulas práticas para que os alunos possam ter um contacto mais forte com cada uma das áreas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Since this course is related to initial aspects of the Telematics and Computing Engineering, the theoretical 
classes are mainly TPs and there is a large emphasys in the practical classes to provide a strong contact of the 
students with each area.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Principles and Applications of Electrical Engineering, 5th Edition, McGraw-Hill, 2011, capitulo 2.
Digital Design: Principles and Practices, 4th edition, J.F. Wakerly, 2006.
Sistemas Digitais: Fundamentos Algébricos, C. Sêrro, 2003.
Edmundo Monteiro, Fernando Boavida, Engenharia de Redes Informaticas, FCA Editora, Lisboa, Portugal, 1st 
Edition, September, 2000 (10th Edition 2009).
Computer Networking: a Top-Down Approach", J. Kurose, K. Ross, 5th edition, Addison Wesley, 2010.
Donald K. Burleson, “Inside the Database Object Model”, CRC Press, 1998, ISBN: 0849318076 Michael Lesk, 
“Understanding Digital Libraries, Second Edition (The Morgan Kaufmann Series in Multimedia and Information 
Systems)”, Morgan Kaufmann, 2nd edition, 2005, ISBN: 1558609245.

Mapa IX - Programação I / Programming I

Página 65 de 219ACEF/1213/10912 — Guião para a auto-avaliação

20-12-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=80850407-20c7-331f...



6.2.1.1. Unidade curricular:
Programação I / Programming I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José Ribeiro Neves | Carga letiva: TP:135/P:180/OT:30 

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Helder Troca Zagalo: TP60
João Paulo Silva Barraca: PL45
Osvaldo Manuel da Rocha Pacheco: PL45
Paulo Miguel de Jesus Dias: PL60
Rui Alberto Ferreira de Castro: PL90
Rui Pedro de Oliveira Alves: PL180
Valeri Skliarov: PL90

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Helder Troca Zagalo: TP60
João Paulo Silva Barraca: PL45
Osvaldo Manuel da Rocha Pacheco: PL45
Paulo Miguel de Jesus Dias: PL60
Rui Alberto Ferreira de Castro: PL90
Rui Pedro de Oliveira Alves: PL180
Valeri Skliarov: PL90

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
O objectivo principal é fornecer uma competência sólida no desenvolvimento de programas, de pequena e 
média complexidade, que modelem situações concretas e que forneçam resposta às questões por elas 
levantadas. É dentro deste enquadramento que são tratados aspetos como a decomposição hierárquica das 
soluções, com recurso a pseudo-código, com o encapsulamento da informação, com a definição de novas 
operações no âmbito da linguagem e o estabelecimento estrito das consequentes dependências de 
informação.
Competências:
As principais competências a adquirir são: capacidade de desenvolver estratégias para a especificação 
precisa do problema que se pretende resolver com o computador;
*capacidade de estabelecer metodologias de descrição detalhada e rigorosa de soluções que possam ser 
implementadas num computador;
* capacidade de desenvolver programas em JAVA;
* familiarização com um ambiente de desenvolvimento, onde os programas possam ser escritos, testados e 
validados

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objetivos:
The main goal of Programação I is to provide a strong competence in developing computer programs of small 
to medium complexity, which model specific real-world problems. The student is encouraged to follow a 
methodology of successive refinements to reach a solution step-by-step. The course also promotes basic 
principles of software engineering, such as legibility, documentation, maintainability and testing of programs. 

Competências:
*The main skills to be acquired are: the ability to develop strategies for the precise specification of the problem 
to be solved on the computer;
* the ability to establish methodologies for accurate and detailed description of solutions that can be 
implemented on a computer;
* the ability to develop programs in JAVA;
* the ability to use a simple development environment where programs can be written, documented, tested and 
validated.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O conteúdo programático centra-se sobre os conceitos de programação estruturada e visa o estudo de 
técnicas de decomposição hierárquica de soluções, com recurso a refinamentos sucessivos, usando o 
encapsulamento de informação na definição de novas operações e estabelecendo um mecanismo estrito de 
dependências de informação. Estruturas de dados de tipo estático são introduzidas nesta fase, bem como os 
algoritmos mais comuns para ordenação e pesquisa de dados. São igualmente tratados aspetos relacionados 
com estruturas de dados mais complexas como sejam os registos. 

6.2.1.5. Syllabus:
The course focuses on the concepts of structured programming and involves the study of techniques for 
hierarchical decomposition of solutions, using successive refinements, using information hiding in the 
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definition of new operations, and establishing a mechanism for strict dependencies of information. Simple 
static data structures are introduced at this stage, and so are the most common algorithms for sorting and 
searching. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O objetivo da unidade curricular é fornecer aos alunos conhecimentos e competências básicas sobre 
programação, nomeadamente no que se refere à decomposição de problemas e à sua implementação e teste 
no computador utilizando a linguagem JAVA. Os conteúdos programáticos encontram-se coerentes com estes 
objetivos na medida em que se começa por introduzir aos alunos os conceitos básicos de programação, 
nomeadamente IO, decisão e ciclos. Depois são apresentadas algumas estruturas de dados básicas, 
nomeadamente classes, arrays e strings. Todos estes assuntos são depois consolidados com uma forte 
componente prática onde os alunos desenvolvem um vasto conjunto de programas desde o inicio, isto é, 
desde a sua especificação até à sua implementação utilizando a linguagem JAVA. Os alunos são também 
aconselhados a aprender metodologias de teste e correção de programas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The aim of the course is to provide students with basic knowledge and skills on programming, particularly 
regarding the decomposition of a solution and its implementation and test on a computer using JAVA as 
programming language. The course contents are consistent with these objectives because it begins by 
introducing students to the basic concepts of programming, namely IO, decision, loops and functions. Then we 
present some static data structures to complement the knowledge of programming, namely classes, arrays and 
Strings. All these issues are addressed with a strong practical component where students developed several 
programs from the beginning, i.e. starting in the specification to the implementation using the JAVA language 
and the corresponding methodologies of testing and correction.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
A componente teórica-prática da disciplina é composta por uma aula de 2h semanais. As aulas teórica-práticas 
têm um carácter expositivo e de preparação para as aulas práticas. A componente prática da disciplina é 
composta por uma aula de 3h. O caderno dos exercícios práticos, está organizado por aulas com objetivos 
bem definidos. Quem resolver os exercícios propostos, de uma forma consciente e gradual, ao longo do 
semestre, tem a garantia de ter obtido as competências necessárias para obter aprovação na disciplina.
Avaliação:
A disciplina é avaliada segundo três componentes: Mini Testes, Teste Prático Intercalar e Teste Prático, com 
pesos respetivos de 20%, 30% e 50%. Na época de recurso a nota será a nota obtida no Exame Prático 
realizado na época correspondente. As notas finais superiores a 17 valores serão defendidas numa prova 
complementar. A avaliação de alunos com o estatuto de trabalhador-estudante é feita nos mesmos moldes dos 
alunos ordinários. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Metodologia:
The theoretical-practical component of the course consists of a class of 2 hours per week. These lectures 
serve to introduce programming concepts and to prepare for the practical classes. The practical component of 
the course consists of a class of 3 hours per week. The exercises for practical classes are organized with clear 
objectives class-by-class. Whoever solves the proposed exercises in a conscious and gradual manner 
throughout the semester will surely have acquired the skills necessary to be approved in the course.
Avaliação:
There are three components for evaluation: midterm theoretical tests, midterm practical test and practical 
exam, with respective weights of 20%, 30% and 50%. During "Época de Recuso" (apppeal period), the course 
grade is obtained from a single practical exam. Final grades higher than 17 must be defended in an additional 
exam to be defined by the course professor. Student-workers will be evaluated as regular students. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologias de ensino utilizadas são coerentes com os objetivos da disciplina na medida em que os 
alunos são expostos a uma componente teórica que lhes permite ganhar os conhecimentos básicos sobre 
programação, seguindo-se uma forte componente prática onde os alunos são levados a aplicar os 
conhecimentos teóricos apresentados sob a forma do desenvolvimento completo de programas, desde a sua 
especificação até à sua implementação e teste no computador utilizando a linguagem de programação JAVA.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methods used are consistent with the objectives of the course due to the fact that students are 
exposed to a theoretical component that allows them to gain basic knowledge on programming, followed by a 
strong practical component where students are taken to apply the theoretical knowledge aquired by 
developing several programs from the beginning, i.e. starting in the specification to the implementation using 
the JAVA language and the corresponding methodologies of testing and correction.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
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* Elliot B. Koffman, " Problem Solving with JAVA", Addison Wesley. 
* João Pedro Neto, "Programação e Estruturas de Dados", Escolar Editora. 
* Kris Jamsa, "Programação em JAVA", Edições CETOP. 
* F. Mário Martins, "JAVA 5 e Programação por Objectos", FCA. 
* A. Adrego da Rocha, "Introdução à Programação em C", FCA. 
* J. Brookshear, "Computer Science, An overview", Addison Wesley. 
* Elliot Koffman, "Problem Solving with JAVA", Addison-Wesley. 
* Y. Daniel Liang, "Introduction JAVA Programming", Pearson, Prentice-Hall

Mapa IX - Análise Matemática II / Mathematical Analysis II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise Matemática II / Mathematical Analysis II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Vítor Manuel Carvalho das Neves | Carga lectiva: 41x2hTP

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Eugénio Rocha | 41x2hTP; Sandrina Santos | 41x2hTP; Ana Helena Roque| 41x2hTP; Uwe Kähler | 41x2hTP; 
João Xarez | 41x2hTP;Alexander Plakhov | 41x2hTP; Elisa Fernandes | 41x2hTP; Vera Kharlamova | 2x41x2hTP.
(docentes lecionam a todos os Cursos que têm a UC)

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Eugénio Rocha | 41x2hTP; Sandrina Santos | 41x2hTP; Ana Helena Roque| 41x2hTP; Uwe Kähler | 41x2hTP; 
João Xarez | 41x2hTP;Alexander Plakhov | 41x2hTP; Elisa Fernandes | 41x2hTP; Vera Kharlamova | 2x41x2hTP.
(faculty who teach all courses that have the discipline)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
Extensão da formação matemática fundamental unidimensional na subárea de Análise. Em particular, deve ser 
capaz de manipular funções e séries, de obter aproximações de funções e de resolver sistemas lineares de 
EDO's. O aluno deve ainda ser capaz de aplicar o conhecimento adquirido a campos científicos relacionados.
Competências:
Aproximação de funções reais de uma variável real por polinómios e representação, por séries de potências. 
Cálculo com séries (e sucessões) de funções mais gerais. Representação por séries trigonométricas e, em 
particular, pelas séries de Fourier. Resolução de equações diferenciais ordinárias, com ou sem valores 
iniciais, e de correspondentes sistemas de tais equações, em particular através da aplicação da transformada 
de Laplace. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objetivos:
To extend the knowledge of basic one-dimensional mathematics within the subarea of Analysis. In particular, 
to be able to manipulate functions, series, to provide accurate approximations of functions and to solve linear 
systems of ordinary differential equations. The student should also be able to apply the acquired knowledge to 
related fields.
Competências:
Approximation of real functions of a real variable by polynomials and representation by power series. 
Calculation with series (and sequences) of more general functions. Representation by trigonometric series 
namely by Fourier series. Solution of ordinary differential equations, popssibly of Cauchy problems, and 
corresponding systems of equations; use of Laplace transform. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Sucessões e séries de funções. Séries de potências e fórmula de Taylor. Séries de Fourier. Equações 
diferenciais ordinárias. Transformada de Laplace e suas aplicações 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Sequences and series of functions 2. Power series and Taylor's formula3. Fourier series4. Ordinary 
differential equations 5. Laplace transform and its applications 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O programa detalha tópicos instrumentais essenciais ao trabalho com matemática em qualquer engenharia 
básica

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus develops instrumental topics necessary to effective work with mathematics in any basic level of 
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engineering whatsoever

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
As aulas teórico-práticas têm uma componente expositiva onde são apresentados os conceitos fundamentais 
dos diferentes assuntos do programa da disciplina e a demonstração dos principais resultados; têm também 
uma componente prática onde são resolvidos vários exercícios que ilustram o manuseamento e a aplicação 
dos conceitos apresentados.
Avaliação:
1. Dois testes, um sensivelmente a meio do semestre e o outro durante a época de exames.2. A matéria a ser 
avaliada no 1º teste é a que tiver sido dada (aproximadamente) até uma semana antes do teste; a matéria a ser 
avaliada no 2º teste é a que não tiver sido avaliada no 1º teste.3. Os testes são cotados para 20 valores, com 
idênticos pesos.4.Em qualquer das duas épocas de exame (normal e recurso), poderá ser exigida prova 
complementar para confirmação de classificações finais superiores a 16 valores. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
As many as possible non-formal lectures (participated lectures); solution of problems mostly by the students. 
Exams: two written tests or otherwise a final exam, the latter in special situations legally foreseen. Extra work 
may be assigned up to five points out of 20 to be added to the grade obtained either by text or by exam taking, 
this being given between zero and twenty. Final grade higher than sixteen will not be given without an extra 
exam. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As aulas teórico-práticas são óptimas para envolver os alunos no processamento dos itemi de conhecimento 
apresentados. É óbvia a necessidade de apresentação teórica ocasional de conceitos novos a serem 
trabalhados. 
Os métodos de avaliação representam um compromisso com a necessidade de tempo de maturação do 
conhecimento adquirido. Diferentes formas de trabalho fomentam a iniciativa, a independência e a 
competitividade saudável.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Participated lectures are a very good means of involving students in (un)covering the foreseen itemi. The 
occasional need of purely theoretical presentation of new concepts is obvious. The procedures of evaluation 
(different types of exams) as well as the assignment of extra work permit acquisition of basic knowledge and 
promote initiative, independence and healthful competition.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Análise Matemática II, V. Neves, notas do ano lectivo 2005/06 (disponível na página da disciplina)Calculus, 
Applications and Theory, K. Kuttler, 2009http://www.math.byu.edu/~klkuttle/calcbookB.pdf
F. R. Dias Agudo: Análise Real, Vol. I e III, Escolar Editora, 1989 e 1992E. Lages Lima: Curso de Análise, Vol. 1, 
IMPA, 2002T. Apostol: Calculus, Vol. I e II, 1967 e 1969A. d'Azevedo Breda, J. Nunes da Costa: Cálculo com 
funções de várias variáveis, McGraw-Hill. 1996J. C. Silva, Análise Matemática Aplicada, McGraw-Hill. 1994 
(existe também correspondente livro de exercícios)K. Eriksson, D. Estep, C. Johnson, Applied Mathematics: 
Body and Soul, Vol. 1 a 3, Springer, 2004

Mapa IX - Matemática Discreta / Discrete Mathematics

6.2.1.1. Unidade curricular:
Matemática Discreta / Discrete Mathematics

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Domingos Moreira Cardoso | Turma T5A, Carga letiva: 5h/Semana TP + 1h/semana OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Sofia Alexandra Marques Jorge Pinheiro, Carga letiva: 10h/semana TP + 2h/semana OT.*
Maria Paula Lopes Reis Carvalho, Carga letiva: 5h/semana TP + 1h/semana OT.*
Maria Emília Resende Silva, 10h/semana TP + 2h/semana OT.
António Leslie Bajuelos , Carga letiva: 5h/semana TP + 1h/semana OT.
Maria Raquel Rocha Pinto, Carga letiva: 5h/semana TP + 1h/semana OT.
(lecionaram a todos os Cursos que têm a UC)
*lecionou ao MIECT

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Sofia Alexandra Marques Jorge Pinheiro, Carga letiva: 10h/weekTP + 2h/weekTOT.*
Maria Paula Lopes Reis Carvalho, Carga letiva: 5h/weekTTP + 1h/weekTOT.* 
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Maria Emília Resende Silva, 10h/weekTTP + 2h/weekTOT.
António Leslie Bajuelos , Carga letiva: 5h/weekTTP + 1h/weekTOT.
Maria Raquel Rocha Pinto, Carga letiva: 5h/weekTTP + 1h/weekTOT.
(faculty who teach to all courses)
* MIECT teachers

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
Formação em matemática discreta que permita a compreensão de modelos matemáticos de natureza 
combinatória, muito comuns em computação, telecomunicações, indústria de processadores, desenho de 
circuitos integrados, criptografia e segurança na transmissão de comunicações, sistemas de tráfego, etc.
Aquisição da capacidade de desenvolvimento de raciocínios lógico-dedutivos e de demonstração de 
resultados em contextos onde as entidades envolvidas têm natureza discreta; aquisição da capacidade de 
desenvolvimento de algoritmos de cálculo combinatório com recurso a paradigmas lógicos; aplicação de 
identidades combinatórias clássicas, relações de recorrência e funções geradoras na resolução de problemas 
combinatórios; capacidade de resolução de problemas com recurso a modelos representados por grafos. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Training in discrete mathematics that allow the understanding of the mathematics of the combinatorial models, 
which are frequent in areas such that computation, telecommunications, processor industry, integrate circuits, 
safe communication transmission and cryptography, traffic systems, etc.
Acquisition of logical-deductive skills and proof techniques for discrete mathematics environments; 
acquisition of the ability to develop algorithms for combinatorial calculus, using logic paradigms; application 
of classic combinatorial identities, recurrence relations and generating functions on enumeration problems; 
ability to solve combinatorial problems that can be represented by graphs. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Linguagem Matemática e Lógica Informal: Lógica proposicional ; Relações (produto cartesiano e relações 
binárias; relações de ordem); Lógica de primeira ordem.Contextos e Estratégias de Demonstração: Estratégias 
de demonstração da implicação ; Princípios da indução e da indução completa; Princípio da gaiola dos 
pombos.Princípios de Enumeração Combinatória: Princípio da bijecção; Princípios da adição e da 
multiplicação; Princípio da inclusão-exclusão. Agrupamentos e Identidades Combinatórias: Arranjos com 
repetição e arranjos e combinações simples; Combinações e permutações com repetição e números 
multinomiais; Identidades combinatórias. Recorrência e Funções Geradoras: Relações de recorrência; 
Funções geradoras.Números Combinatórios: Factoriais e números binomiais; Números de Fibonacci e número 
de ouro; Números de Stirling, Euler e Bell.Elementos de Teoria dos Grafos: Conceitos e resultados 
fundamentais; Conexidade, caminhos e árvores. 

6.2.1.5. Syllabus:
Mathematic Language and Informal logic: Propositional logic; Relations; First-order logic. Contexts and 
strategies of proofs: Strategies for implication proof; Principle of Mathematical Induction and Complete 
Induction; The Pigeonhole Principle.Combinatoric Enumeration Principles: Bijection Principle; Addition and 
Multiplication Principles; Inclusion-exclusion Principle.Grouping and Combinatoric Identities: Arrangements 
and combinations simple and with repetions; Combinations and permutations with repetions and multinomials 
numbers; Combinatoric Identities.Recurrency and Generated Functions: Recurrency Relations; generating 
functions.Combinatoric Numbers: Factorial and binomial numbers; Fibonacci number and the gold number; 
Stirling, Euler and Bell's numbers.Elements of Graph Theory: Fundamental results and concepts; Conexity, 
paths and trees. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os tópicos abordados cobrem os princípios básicos e os conceitos e técnicas de demonstração mais usais 
em combinatória de modo que o aluno possa compreender os raciocínios e fundamentações das técnicas 
básicas de enumeração e os procedimentos formais de computação simbólica. As equações de recorrência, 
as funções geradoras e os números combinatórios, surgem como instrumentos mais sofisticados de 
contagem que possibilitam a resolução de problemas de enumeração computacional mais complexos que os 
anteriores. Por sua vez, o estudo introdutório da teoria dos grafos abre caminho à utilização dos grafos como 
modelos de problemas de natureza discreta com resultados muito poderosos para a sua resolução.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The topics taught cover the basic principals and the concepts and proof techniques usually used in 
combinatorics with the aim that the student could understand the reasoning and justifications of basic 
enumeration methodologies and the main procedures in formal symbolic computation. The recurrence 
relations, the generating functions and the combinatorial numbers appear as more sophisticated counting 
tools and they allow the resolution of more complex problems than the previous ones. On the other hand, the 
introduction to graph theory opens the possibility of using graphs as combinatorial models with powerful 
results for the resolution of these type of problems.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Metodologia:
Exposição teórica acompanhada de exemplos ilustrativos e resolução de exercícios na aula.
Esta metodologia é acompanhada com a realização de dois minitestes, um dos quais incidiu, exclusivamente, 
sobre um tópico muito específico de auto estudo que, embora conste no programa, não foi leccionado. Cada 
um destes minitestes teve um peso de 0,2 para a classificação final. O exame final teve um peso igual a (1-
0,2n), onde n denota o número de minitestes que o aluno escolheu realizar e que pode ser 0, 1 ou 2. Ao longo 
do semestre encoraja-se o aluno a resolver os exercícios propostos e a a realizar o maior número possível de 
minitestes.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretic presentations, applied examples and resolution of exercises. This methodology is followed with the 
realization of two short examinations during the semester about specific topics proposed to the students, one 
of them as a self learning work. Each short examination has a weight 0.2 for the final mark. The main 
examination (at the end of the semester) has weight 1-0.2n, where n is the number examinations whose student 
has chosen to realize 0, 1, or 2. Throughout the semester the students are encouraged to solve the proposed 
exercises and to make the most possible short examinations.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Esta metodologia de ensino permite a utilização sistemática das técnicas e conceitos que vão sendo 
adquiridos e o confronto da respectiva aprendizagem com as questões de grau de dificuldade crescente, 
pondo em evidencia a importância do conhecimento no fortalecimento da capacidade de se ultrapassarem 
problemas. O modelo de avaliação adotado constitui uma motivação adicional para o acompanhamento da 
matéria ao longo do semestre.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This teaching methodology allows the systematic use of the learned techniques and concepts and the 
confrontation of the learning outcomes with questions of increasing difficult, evidencing the importance of the 
knowledge for the capacity of solving problems. The evaluation model is an additional motivation for the 
student to follow the topics that are being taught.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

1. D. M. Cardoso, J. Szymanski e M. Rostami, Matemática a Discreta: combinatória, teoria dos grafos e 
algortimos, Escolar Editora, 2009.
2. N. L. Biggs, Discrete Mathematic, Oxford University Press, 2nd Ed, 2002.M. Bóna, 
3. A Walk Through Combinatorics - an introduction to enumeration and graph theory, World Scientific, 2003.
4. Grhaham, Knuth e Patasnhnik, Concrete Mathematics - A Foundation for Computer Science, Addison Weley, 
2005.

Mapa IX - Programação II / Programming II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Programação II / Programming II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Miguel Augusto Mendes Oliveira e Silva | Carga letiva: TP: 60 / PL: 45 / OT: 7,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
André Ventura da Cruz Marnoto Zúquete: PL: 45 / OT: 7,5
Diogo Nuno Pereira Gomes: TP: 60 / PL: 45 / OT: 7,5
Ilídio Fernando de Castro Oliveira: PL: 66 / OT: 7,5
João Paulo Silva Barraca: TP: 30 / PL: 69 / OT: 7,5
José Luís Guimarães Oliveira: TP: 30 / PL: 45 / OT: 7,5
Rui Alberto Ferreira Castro: PL: 90 / OT: 7,5
Rui Pedro de Oliveira Alves: PL: 180 / OT: 7,5

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
André Ventura da Cruz Marnoto Zúquete: PL: 45 / OT: 7,5
Diogo Nuno Pereira Gomes: TP: 60 / PL: 45 / OT: 7,5
Ilídio Fernando de Castro Oliveira: PL: 66 / OT: 7,5
João Paulo Silva Barraca: TP: 30 / PL: 69 / OT: 7,5
José Luís Guimarães Oliveira: TP: 30 / PL: 45 / OT: 7,5
Rui Alberto Ferreira Castro: PL: 90 / OT: 7,5
Rui Pedro de Oliveira Alves: PL: 180 / OT: 7,5

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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Objetivos:
ｷ ｷ ｷ ｷ No final desta disciplina os alunos deverão estar habilitados a: Identificar e construir algoritmos iterativos e 
recursivos de baixa e média complexidade.
ｷ ｷ ｷ ｷ Construir programas usando uma decomposição modular das soluções e recorrendo a tipos de dados 
abstratos.
ｷ ｷ ｷ ｷ Desenvolver e utilizar diferentes estruturas de dados (pilha, fila, listas, árvores, tabelas de dispersão) bem 
como dos algoritmos associados para pesquisa,introdução e remoção de informação.
Competências:
ｷ ｷ ｷ ｷ No final desta disciplina os alunos deverão estar habilitados a: Identificar e construir algoritmos iterativos e 
recursivos.
ｷ ｷ ｷ ｷ Construir programas usando uma decomposição modular das soluções e recorrendo a tipos de dados 
abstratos.
ｷ ｷ ｷ ｷ Desenvolver e utilizar diferentes estruturas de dados (pilhas, filas, listas ligadas, arrays associativos) bem 
como dos algoritmos associados para pesquisa, introdução e retirada de informação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Goals:
ｷ ｷ ｷ ｷ In this course students must acquire solid knowledge on: Identifying and developing iterative and recursive 
algorithms;
ｷ ｷ ｷ ｷ Software development using modular decomposition and abstract data types;
ｷ ｷ ｷ ｷ Construct and apply different essential data structures (stack, queue, list, tree, hash-table) as well as 
developing sorting, searching, and retrieving algorithms
.Skills to acquire:
ｷ ｷ ｷ ｷ In this course students must acquire solid knowledge on: Identifying and developing iterative and recursive 
algorithms
ｷ ｷ ｷ ｷ Software development using modular decomposition and abstract data types
ｷ ｷ ｷ ｷ Construct and apply different data structures (stacks, queues, lists, associative arrays) as well developing 
sorting, searching, and retrieving algorithms

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Introdução ao Unix
ｷ ｷ ｷ ｷ Linguagem de comandos bash
ｷ ｷ ｷ ｷ Suporte para programação em Java
Estrutura dos programas em Java
ｷ ｷ ｷ ｷ Classes
ｷ ｷ ｷ ｷ Pacotes
Aproximações modulares à programação
ｷ ｷ ｷ ｷ Avaliando a qualidade de programas
ｷ ｷ ｷ ｷ Modularidade
ｷ ｷ ｷ ｷ Evolução na modularidade na construção de programas
ｷ ｷ ｷ ｷ Proteção de informação (encapsulamento)
ｷ ｷ ｷ ｷ Tipos de dados abstratos
Correção e robustez
ｷ ｷ ｷ ｷ Mecanismo de Exceções
ｷ ｷ ｷ ｷ Aproximações sistemáticas à programação
ｷ ｷ ｷ ｷ Gestão de falhas
ｷ ｷ ｷ ｷ Introdução à Programação por Contrato
Manipulação de Ficheiros de texto
Recursividade
ｷ ｷ ｷ ｷ Abordagem top-down vs. bottom-up à implementação de processos iterativos
Ordenação e complexidade algorítmica
ｷ ｷ ｷ ｷ Ordenação por inserção, fusão e quicksort
ｷ ｷ ｷ ｷ Introdução à complexidade algorítmica
Estruturas de dados
ｷ ｷ ｷ ｷ Pilhas, Filas
ｷ ｷ ｷ ｷ Tipos de dados genéricos
ｷ ｷ ｷ ｷ Listas ligadas e bi-ligadas
ｷ ｷ ｷ ｷ Memórias Associativas e Tabelas de dispersão
ｷ ｷ ｷ ｷ Árvores binárias de procura

6.2.1.5. Syllabus:

Unix/Linux overview
ｷ ｷ ｷ ｷ Bash command language
ｷ ｷ ｷ ｷ Support for Java programming
Structure of Java programs
ｷ ｷ ｷ ｷ Classes
ｷ ｷ ｷ ｷ Packages
Approaches for modular programming
ｷ ｷ ｷ ｷ Evaluating program quality
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ｷ ｷ ｷ ｷ Modularity
ｷ ｷ ｷ ｷ Modular evolution in program construction
ｷ ｷ ｷ ｷ Information hiding
ｷ ｷ ｷ ｷ Abstract Data Types
Correctness and robustness
ｷ ｷ ｷ ｷ Exceptions
ｷ ｷ ｷ ｷ Systematic approaches to programming
ｷ ｷ ｷ ｷ Error handling
ｷ ｷ ｷ ｷ Introduction to Design by Contract (TM)
Handling text files
Recursion
ｷ ｷ ｷ ｷ Top-down vs. bottom-up approaches
Sorting and algorithm complexity
ｷ ｷ ｷ ｷ Insertion, Merge and Quicksort
ｷ ｷ ｷ ｷ Introduction to algorithm complexity
Data structures
ｷ ｷ ｷ ｷ Stacks, Queues
ｷ ｷ ｷ ｷ Generic data types
ｷ ｷ ｷ ｷ Linked lists
ｷ ｷ ｷ ｷ Priority queues and double linked lists
ｷ ｷ ｷ ｷ Associative arrays and hash-tables
ｷ ｷ ｷ ｷ Binary search trees

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos vão de encontro aos objetivos da unidade curricular já que os três grandes 
objetivos – programação modular, recursividade e estruturas de dados elementares – estão nestes clara e 
explicitamente identificados.
Complementarmente, são também abordados os diferentes aspetos da linguagem de programação utilizada 
(Java) que permitem uma concretização, e portanto, uma aprendizagem efetiva desses objetivos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The goals of programming II are clearly expressed in the course program, hence the latter is coherent with the 
former. The three main objectives – modular programming, recursion, and elementary data structures – are 
explicitly expressed in the program.
Complementary, the relevant aspects related with the used programming language (Java) are also present in 
the program which allows am affective learning of the course goals.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teórico-práticas têm um carácter expositivo, ilustrado, sempre que possível, com exemplos de 
aplicação. As aulas práticas decorrem em laboratório de computadores e consistem na resolução de 
problemas aplicando os conceitos apresentados nas aulas teórico-práticas. 
A avaliação tem três componentes: uma componente teórico-prática (20%), outra de avaliação contínua (10%) 
e por fim uma componente de avaliação prática (70%). Existe uma nota mínima de 7 valores a cada uma destas 
componentes. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Tutorial, theoretical and practical lessons, are organized with expositions and practical application by the 
teacher of the concepts given. In the practical classes students are required to solve problems related with the 
subjects given in the tutorial classes, in the laboratory computers.
The grading system used is composed of three components: a theoretical (20%), a continuum evaluation 
(10%), and finally a practical evaluation (70%). A minimum grade of 7 is required for all these three 
components.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Tendo em consideração que uma aprendizagem na área da programação só pode ser considerada real e 
efetiva quando os alunos conseguem autonomamente resolver problemas fazendo uso de linguagens de 
programação; os métodos de ensino e de avaliação têm uma fortíssima componente prática (de aplicação dos 
conteúdos programáticos). Todos os exames, e em particular os práticos, cobrem as matérias consideradas 
como fundamentais para que se atinjam os objetivos da unidade curricular, pelo que vão de encontro aos 
objetivos de aprendizagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering that a learning outcome in a programming course can only be considered as effective and real 
when the students are able to solve problems using programming languages, the learning and grading 
methods have a very strong practical component. All the exams, in particular the practical ones, cover all the 
fundamental course contents towards the course learning objectives.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
Sebenta de programação 2, 2012
Estruturas de Dados e Algoritmos em Java, António Adrego da Rocha, 2011
Programação, Algoritmos e Estruturas de Dados, João Pedro Neto, 2004
Java – How to Program, Deitel H.M. e Deitel P.J., Pearson Education International / Prentice Hall, 6th Editon, 
2005
Problem Solving with Java, Koffman E.B. e Wolz U., Addison Wesley, 2nd Revised Editon, 2002
Data Structures and Algorithms in Java (4th edition), Michael T. Goodrich and Roberto Tamassia, John Wiley & 
Sons, Inc.
Data Structures & Algorithms in Java, Mitchell Waite Signature Series,
Documentação on-line de apoio ao ambiente de desenvolvimento de programas em Java fornecida pela Oracle 
(antiga Sun Microsystems Inc)

Mapa IX - Sistemas Digitais / Digital Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Digitais / Digital Systems

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Augusto Marques Ferreira da Silva | Carga letiva: TP 90 / OT 15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

António Manuel De Brito Ferrari Almeida: TP45 / PL60
Manuel Bernardo Salvador Cunha :TP 90 / OT 15
Filipe Miguel Teixeira Pereira Da Silva : PL 90
António Guilherme Rocha Campos : PL 120
Iouliia Skliarova : TP 90 / PL 30 / OT 15
Pedro Nicolau Faria Da Fonseca : PL 60
Rui Fernando Gomes De Sousa Ribeiro : PL 90
Luis Filipe Mesquita Nero Moreira Alves : PL 90

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

António Manuel De Brito Ferrari Almeida: TP45 / PL60
Manuel Bernardo Salvador Cunha :TP 90 / OT 15
Filipe Miguel Teixeira Pereira Da Silva : PL 90
António Guilherme Rocha Campos : PL 120
Iouliia Skliarova : TP 90 / PL 30 / OT 15
Pedro Nicolau Faria Da Fonseca : PL 60
Rui Fernando Gomes De Sousa Ribeiro : PL 90
Luis Filipe Mesquita Nero Moreira Alves : PL 90

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Disciplina onde os alunos começam a lidar com o conceito de sistema, e sobretudo a desenvolver 
metodologias específicas de síntese, é dado relevo às formas de representação dum sistema digital e a sua 
utilização durante o ciclo de projeto. Os objetivos que se pretendem alcançar : Domínio dos conceitos 
essenciais sobre sistemas de numeração e codificação. Domínio da álgebra de Boole no contexto dos 
sistemas digitais binários. Conhecimento dos blocos combinatórios fundamentais. Conhecimento das 
principais estruturas de armazenamento de informação. 
Domínio do formalismo de especificação de máquinas de estados finitos. Capacidade de Integração funcional 
de blocos elementares. Utilização de meios automatizados para projeto e simulação. 
Competências: capacidades de análise de sistemas digitais de baixa-média complexidade. Capacidades de 
síntese de sistemas digitais de baixa-média complexidade. Capacidades de utilização de ferramentas CAD 
para simulação e projeto de sistemas digitais 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course provides a first contact with the practical concept of digital system and the approach to design. 
The students will be exposed to the several digital systems representation options and their usage within the 
different design phases. 
Objectives:
Present the basic methods of information representation with binary symbols
Introduce the binary boolean algebra as a mathematical tool to express formal relations between system 
variables
Present the main combinational logic building blocks
Introduce the concepts of memory and feedback through elementary storage structures
Grasp the main steps in the process of Finite State Machine synthesis
Develop skills for hierarchical design
Promote contact with automated means for simulation and design.
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Skills:
Proficiency in the analysis of low-medium complexity digital systems
Proficiency in the synthesis of low-medium complexity digital systems 
Minimal capabilities in the use of CAD tools in simulation and design. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução ao Projecto de Sistemas Digitais.2. Representação de informação. Sistemas de numeração e 
códigos.3. Álgebra de Boole. Lógica combinatória a 2 níveis e multi-nível.4. Blocos lógicos combinatórios 
básicos.5. Circuitos aritméticos.6. Linguagens de descrição de hardware.7. Elementos de estado. Estruturas 
de armazenamento. Lógica sequencial.8. Análise e síntese de máquinas de estados finitos.9. Introdução à 
tecnologia actual de dispositivos lógicos programáveis. 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to digital systems design
2. Information representation. Number systems and binary codes
3. Boolean Algebra. Two-level combinational logic. Multi-level descripitions
4. Basic combinational blocks
5 Arithmetic circuits
6. Hardware description languages
7. Storage elements. Basic storage structures. Sequential systems.
8. Analysis and synthesis of Finite State Machines
9. Introduction to Programmable Logic Devices 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Trata-se duma disciplina propedêutica na área científica da arquitectura dos sistemas computacionais. Nesse 
sentido o corpo conceptual que é apresentado aos alunos é necessariamente basilar e compreende as noções 
essenciais de representação da informação num universo binário, da álgebra de Boole a 2 níveis, de sistema 
digital combinatório e de sistema sequencial. A partir daqui apresentam-se as instanciações mais importantes 
na prática tais como são, por exemplo, os circuitos aritméticos ou máquinas de estado finitos. Dada a ênfase 
dada às tarefas de síntese de sistemas introduzindo nesta UC inicial desde logo a ideia de projecto que é 
central em engenharia os alunos são motivados para a utilização de ferramentas de simulação, linguagens de 
descrição de HW e plataformas de desenvolvimento de sistemas digitais de pequena/média complexidade com 
base em dispositivos lógicos programáveis

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This is an initial and foundational course in the broader area of computer systems architecture. The conceptual 
core herein presented to the students is necessarily basic and encompasses the essential topics of binary 
representation of information, binary boolean algebra, the main combinational and sequential functional 
building blocks. Practical instances of core concepts are thoroughly studied such as, for example, arithmetic 
circuits and finite-state machines. From the very beginning students will be involved in problem-solving 
situations in order to develop analytical and synthesis skill so important in engineering. To promote a modern 
idea of digital system design students are stimulated to use simulation tools, HW description languages (even 
at an elementary level) and rapid prototyping platforms based on complex programmable logic devices or field-
programmable gate arrays.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
As aulas teórico-práticas têm um carácter expositivo, ilustrado, sempre que possível, com exemplos de 
aplicação. As aulas práticas decorrem em laboratório de computadores e consistem na análise, síntese e 
simulação de circuitos digitais utilizando um simulador digital. A integração de componentes de lógica 
programável recorrerá a uma linguagem de descrição de hardware, e a uma interface deste com o simulador.
Avaliação:
Avaliação teórica - 60%; Avaliação prática - 40%.
A avaliação teórica consiste num exame escrito realizado na época de exames. A avaliação prática tem duas 
componentes: avaliação contínua do desempenho ao longo do semestre com base em resolução de 
problemas (40%) + um teste individual, realizado na última aula prática do semestre e com uma duração 
prevista de 90 minutos (60%).Um aluno que pretenda atingir uma classificação na componente prática superior 
a 16 valores terá de realizar individualmente um trabalho extra na forma de um pequeno projecto. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Metodologia:
The course lecture workload is divided into TP classes and laboratory classes. The TP classes will be mainly of 
expository nature where concepts will be presented interleaved with related practical problems.Laboratory 
classes will be held with computer supported tools to assist students in the analysis and simulation of small-
medium complexity digital systems. Simulation will include an introductory approach to the design of digital 
systems with VHDL 

Avaliação:
Conventional final exam - 60% + Lab performance - 40%Lab performance comprises homework (40%) and a 
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final synthesis and simulation exam (60%). Lab grades are truncated to 16 unless student enrolls for an extra 
individual work. This work consists on a small project to be developed off lecture time. Each of these works 
will be evaluated after report delivery and public presentation. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
O ensino procura balancear as vertentes teórica e prática seguindo uma estratégia que com pertinência 
proponha aos alunos actividades de resolução de problemas no sentido de desenvolver competências de 
síntese de soluções tão importantes em engenharia. 
Nas aulas TP procura-se encadear a apresentação de novos conceitos com a realização interativa de 
problemas que ilustrem a importância desses conceitos e como estes se articulam com os restantes 
conteúdos apresentados a montante. O exame final é a oportunidade de verificar o nível e consistência dos 
conhecimentos globais que se devem exigir aos alunos nesta disciplina
O peso que se atribui à componente prática pretende também reforçar a ideia que o domínio conceptual só se 
concretiza plenamente mediante à sua instanciação em situações de aplicação prática. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the lecturing process we seek a wise balance between theoretical and practical work. In both cases students 
will often be involved in problem solving tasks in order to develop solution synthesis skills so relevant in 
engineering. In TP classes, the presentation of new concepts will be interleaved with interactive and practical 
problem solving sessions that will emphasize the importance of each topic and provide insightful relations 
with previous conceptual material. This lecturing component will be graded mainly with a final exam where the 
level and consistency of the students’ knowledge will be evaluated. 
The grading weight that is given to the laboratorial component reinforces the idea that the true conceptual 
mastering is only accomplished by intensive practical instantiation. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Digital Design: Principles and Practices 4th ed, J.F. Wakerly, Prentice Hall, 2005
Sistemas Digitais: Fundamentos Algébricos, C. Sêrro, 2003, IST Press
Digital Design, 4th ed, M. Morris Mano, Michael D. Ciletti, Prentice-Hall, 2006
Fundamentals of Logic Design 6th ed. Jr. Charles H. Roth, CL Engineering, 2009
Switching and Finite Automata Theory, Zvi Kohavi and Niraj K. Jha, Cambridge University Press, 2009

Mapa IX - Arquitectura de Computadores I / Computer Architecture I

6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura de Computadores I / Computer Architecture I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luis Costa Pinto de Azevedo | Carga letiva: TP: 45 / PL: 60 / OT: 10

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Arnaldo Silva Rodrigues de Oliveira: TP: 45 / OT: 10
Manuel Bernardo Salvador Cunha: TP: 45 / PL: 30 / OT: 10
José Alberto Gouveia Fonseca: PL: 60
António Manuel Adrego da Rocha: PL: 120
Pedro Miguel da Silva Cabral: PL: 90
Pedro Miguel Ribeiro Lavrador: PL: 120

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Arnaldo Silva Rodrigues de Oliveira: TP: 45 / OT: 10
Manuel Bernardo Salvador Cunha: TP: 45 / PL: 30 / OT: 10
José Alberto Gouveia Fonseca: PL: 60
António Manuel Adrego da Rocha: PL: 120
Pedro Miguel da Silva Cabral: PL: 90
Pedro Miguel Ribeiro Lavrador: PL: 120

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:

•Compreender a organização dos computadores digitais.
•Adquirir conhecimentos e familiarizar-se com a arquitectura de microprocessadores com recurso à 
programação em assembly.
•Compreender a estrutura interna dos processadores.
•Conhecer as formas de representação e tratamento da informação nos computadores digitais, com relevo 
para a representação da informação numérica (inteiros e vírgula flutuante) e para as operações aritméticas 
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básicas.

Competências:
•Definir genericamente a organização dos computadores digitais.
•Capacidade de programar computadores digitais em linguagem Assembly.
•Analisar e interpretar funcionalmente a estrutura interna dos processadores.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objetivos:
• Understand the organization of digital computers. 
• Become familiar with the architecture of microprocessors through the programming in assembly language. 
• Understanding the internal structure of processors. 
• Learning different ways of information representation in digital computers, with a particular focus on 
numerical information representation (integer and floating point) and basic arithmetic operations. 

Competências:
• Set the general organization of digital computers.
• Ability to program digital computers in assembly language. 
• Analyze and interpret in a functional way the internal structure of a processor.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução: sistemas de computação de uso geral. Microprocessadores. 2. A arquitectura MIPS. Modelo de 
programação e reportório de instruções. Codificação das instruções. Modos de endereçamento. Tradução das 
estruturas if...then…else e de implementação de ciclos (for, while e do...while) para assembly. Subrotinas: 
invocação e retorno. Passagem de parâmetros. Subrotinas recursivas.3. Aritmética computacional. 
Representação em sinal e módulo, complemento para 1 e complemento para 2. Multiplicação sem e com sinal 
(algoritmo de Booth). Divisão. Aritmética de vírgula flutuante – IEEE 754.4. Avaliação de desempenho de 
sistemas computacionais.
5. Estrutura interna básica do processador. Esquemas de um datapath para executar um subconjunto de 
instruções da arquitectura MIPS: execução em um único ciclo de relógio e em múltiplos ciclos de relógio. 6. 
Introdução às arquitecturas de processadores com pipeline. Datapath do MIPS ilustrativo de uma estrutura 
pipelined com unidade de forwarding.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction: computer systems for general use. Microprocessors. 2. The MIPS architecture. Programming 
model and instruction repertoire. Instructions coding. Addressing modes. Translation of typical high-level 
structures if , then, else and cycles (for, while and do ... while) to assembly. Subroutines: invocation and return. 
Recursive subroutines.3. Computer arithmetic. Numerical representation using signal and module, one’s 
complement and two's complement. Multiplication algorithms for unsigned and signed operands (Booth 
algorithm). Division. Floating point arithmetic - IEEE 754.4. Performance evaluation of computing systems.5. 
Basic internal structure of the processor. Schemes of a datapath to execute a subset of the MIPS instruction 
architecture: implementations using single clock cycle and multiple clock cycle execution.6. Introduction of 
pipelined processor architectures. Datapath of a pipelined MIPS illustrating a structure with a forwarding unit 
and data hazard detection.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Arquitectura de Computadores I (AC1) é uma das 4 disciplinas obrigatórias da área científica de “Arquitectura 
dos Sistemas Computacionais” do MIECT: Sistemas Digitais (SD), Arquitectura de Computadores I (AC1), 
Arquitectura de Computadores II (AC2) e Sistemas de Operação (SO). Em SD apresentam-se os blocos 
funcionais básicos constituintes de um sistema digital. Em AC1 descreve-se a organização dos computadores 
digitais, numa perspectiva marcadamente funcional, através do estudo sistematizado do repertório de 
instruções e da programação em assembly e da análise da estrutura interna dos processadores. AC2 estuda a 
organização dos outros componentes dos sistemas de computação. Por fim, as competências adquiridas em 
AC2 são fundamentais para SO, onde se requer o conhecimento da estrutura dos sistemas de computação 
para entender a organização do software de sistema. Os conteúdos programáticos de AC1 estão, assim, 
definidos de forma coerente com as restantes UCs da mesma área científica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Computer Architecture I (AC1) is one of the four mandatory subjects of the scientific field of "Architecture of 
Computing Systems" of MIEET: Digital Systems (SD), Computer Architecture I (AC1), Computer Architecture II 
(AC2) and Operating Systems (SO). SD deals with the basic constituent functional blocks of a digital system. 
AC1 describes the organization of digital computers, in a functional perspective, through the systematic study 
of the instruction set and programming in assembly and analysis of the internal structure of the processors. 
AC2 studies the organization of the other components of computing systems. Finally, the skills acquired in 
AC2 are fundamental to OS, which requires knowledge of the structure of computing systems to understand 
the organization of the software system. The syllabus of AC1 is thus defined in a manner consistent with the 
other courses of the same scientific area.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Metodologia:
As aulas teóricas têm um carácter expositivo, ilustrado, sempre que possível, com exemplos de aplicação. Os 
trabalhos realizados nas aulas práticas estão organizados de modo a que os alunos possam aplicar, em 
ambiente laboratorial, os conteúdos leccionados nas aulas teóricas. Em cada aula prática é abordado um tema 
específico diretamente relacionado com matéria previamente apresentada e discutida nas aulas teóricas. 
Avaliação:
•Componente teórica: avaliação com 2 testes, um a meio do semestre e outro no final.
•Componente prática: 2 momentos de avaliação individual, escritos, de carácter prático, e avaliação de 
desempenho durante as aulas práticas

O peso relativo das componentes teórica e prática na nota final é de 60% e 40%, respetivamente.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Metodologia:
•Theoretical classes have an explanatory nature, illustrated, whenever possible, with examples of practical 
application. 
• Laboratory classes will be based primarily on programming tasks using the assembly language of reference 
microprocessor architecture, through the use of an appropriate simulator. Each practical work is conceived in 
order to consolidate the knowledge acquired in the theoretical component. 

Avaliação:
•Theoretical component: Mixed assessment with 2 tests: one in the middle of the semester and another at the 
end
•Practical component: 2 moments of individual evaluation plus evaluation of performance in the classroom

The relative weight of theoretical and practical components on the final grade is 60% and 40%, respectively.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Dado o número de alunos envolvido, as aulas de caráter expositivo são a forma mais adequada para a 
apresentação e discussão dos temas-chave que constituem os conteúdos programáticos da UC. Por outro 
lado, as aulas laboratoriais, com um adequado número de alunos, exploram essas temáticas numa perspetiva 
prática e no seguimento da apresentação e discussão efetuadas nas aulas teóricas.
Esta metodologia de ensino adoptada é, assim, perfeitamente adequada aos objetivos de aprendizagem 
estabelecidos para a unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Given the number of students involved, expository classes are the most suitable way for the presentation and 
discussion of key themes that form the syllabus of the course AC1. Moreover, the laboratory classes, with an 
adequate number of students, explores these themes in a practical perspective after the presentation and 
discussions made during lectures. 
This adopted teaching methodology is therefore perfectly suited to the learning objectives established for the 
course.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
J. Hennessy, D. A. Patterson, Computer Organization and Design – the hardware/software interface, Morgan 
Kaufmann, 2008, 4th edition

Mapa IX - Mecânica e Campo Electromagnético / Mechanics and Electromagnetic Field

6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica e Campo Electromagnético / Mechanics and Electromagnetic Field

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Miguel Albuquerque Amaral e Almeida | Carga letiva: [ TP3h/P6h/OT1h]

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Carlos Alberto Ruivo Herdeiro [TP3h] ; 

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Carlos Alberto Ruivo Herdeiro [TP3h] ; 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
A disciplina de Mecânica e Campo Electromagnético tem como objectivo proporcionar o estudo de vários 
sistemas físicos, mecânicos e eléctricos, que são descritos pelos mesmos modelos matemáticos. 
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Competências:
Entender os fundamentos da mecânica clássica e do electromagnetismo. Conseguir resolver problemas de 
mecânica clássica utilizando as leis da dinâmica e de conservação. Conseguir resolver problemas de campo 
eléctrico e magnético utilizando a leis básicas do electromagnetismo. Conseguir obter experimentalmente 
resultados válidos de medições físicas e saber interpretá-los. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
The main objective is the study of various physical systems, mechanical and electrical, described by the same 
mathematical models.

Competencies:
To understand the foundations of the classical mechanics and the electromagnetism. To be able to solve 
problems of classical mechanics using laws of dynamics and conservation laws.To be able to solve problems 
of the electric and magnetic field using the basic laws of the electromagnetism. Achieve to get experimentally 
results from physical measurements and to interpret them.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Parte teórica: Cinemática da partícula. Dinâmica da partícula. Leis de Newton. Trabalho, energia e potência. 
Energia potencial. Princípio da conservação da Energia. Dinâmica de um sistema de partículas, Momento 
linear e conservação do Momento linear, Cinemática e dinâmica de rotação, Momento de inércia, Momento de 
uma força, Momento angular. Oscilador harmónico simples, amortecido e forçado, Ressonância, Oscilações 
acopladas. Lei de Coulomb, Campo eléctrico, Isoladores e condutores, Potencial eléctrico. Energia potencial. 
Lei de Gauss. Condutores em equilíbrio electrostático, Capacidade eléctrica. Corrente eléctrica e resistência. 
Lei de Ohm. Energia e potência eléctricas. Combinação de resistências. Campo magnético. Força magnética. 
Lei de Biot-Savart. Lei de Ampère, indução electromagnética. Auto-indutância e indutância mútua. Introd. aos 
fenómenos ondulatórios e óptica.
Parte laboratorial: 8 trabalhos compreendendo experiencias de mecânica, oscilações, electromagnetismo e 
óptica.

6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical part: Particle kinematics, Particle dynamics. Newton's laws. Work, energy and power. Potential 
energy. Principle of conservation of energy, Dynamics of a system of particles. Linear momentum and principle 
of conservation of linear momentum. Kinematic and dynamics of rotation, Moment of inertia, Moment of a 
force, Angular momentum. Simple harmonic oscillator, Damped and forced oscillator, Resonance, Coupled 
oscillations. Coulomb's Law, Electric Field, Insulators and conductors, Electric potential. Potential energy, 
Gauss's law, Conductors in electrostatic equilibrium, Capacitance and capacitors, Electric current and 
Resistance, Ohm's law, Electrical energy and power. Magnetic field, Magnetic force, Biot-Savart law, Ampère's 
Law, Electromagnetic induction, Self-inductance and Mutual inductance. Introduction to wave phenomena and 
optics. 
Laboratorial part: 8 experiments in the field of mechanics, oscillations, electromagnetism and optics.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Uma formação básica geral de mecânica clássica e de electromagnetismo permite fazer o aluno entender e 
resolver problemas de física relacionados com a matéria dada. A realização de 8 trabalhos experimentais é 
adequado para desenvolver alguma aptidão para interpretação e obtenção de resultados experimentais. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
A general course in classical mechanics and electromagnetism allows the student to understand and solve 
related problems of physics. Doing 8 different experiments in several fields of physics is adequate to develop 
some ability to interpret and get accurate experimental results. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
As aulas teórico-práticas são expositivas seguidas de exemplos e exercícios. A componente laboratorial 
consiste em trabalhos práticos em que o aluno segue um protocolo, calcula os resultados finais, faz um 
gráfico e interpreta os resultados.

Avaliação:
A avaliação da disciplina pode ser feita, em alternativa, segundo dois tipos: A) Por Avaliação Final Nesta 
modalidade, a avaliação da disciplina será feita do seguinte modo: 30 % Laboratório + 70% Exame Final A 
parte teórico-prática é avaliada por um Exame Final, dispondo o aluno de duas datas, em alternativa, para a 
realização desta prova.B) Por Avaliação Mista. Para optar por este tipo de avaliação o aluno deverá inscrever-
se previamente junto do docente. Nesta modalidade, a avaliação da disciplina será feita do seguinte modo: 
30% Laboratório + 35% 1º Teste + 35% 2º Teste 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Página 79 de 219ACEF/1213/10912 — Guião para a auto-avaliação

20-12-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=80850407-20c7-331f...



Methodology:
The theoretical lessons are expositive followed by examples and exercises. The laboratorial component 
consist of practical works where the student follows a guide, calculates the final results, plots a graph and 
interprets the results. 

Grading:
Two types of evaluation: A) Final evaluation: 30 % Laboratory + 70% Final Exam, B) Mixed evaluation: 30% 
Laboratory + 35% 1º Test + 35% 2º Test 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Bases teóricas de mecânica clássica e de electromagnetismo utilizando inúmeros exemplos de exercícios 
estão complementadas por uma exigente componente prática abrangendo todo o conteúdo programático 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical basis of classical mechanics and electromagnetism using many exercise examples is 
supplemented by a demanding laboratorial component covering whole course curriculum.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

[1] Sínteses elaboradas pelos docentes e disponíveis “online” no “moodle” (elearning.ua.pt)
[2] R. A. Serway - Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics,Saunders Golden Sunburst 
Series.
[3] Alonso & Finn- Física um curso universitário, Vol I e II, Edgard Bluecher.
[4] C. Kittel [et al]- Curso de Fisica de Berkeley : Mecânica, Vol 1, EdgardBluecher.
[5] H. J. Pain, The physics of Vibrations and Waves, Ed. Wiley.
[6] R. Resnick e D. Halliday - Física, 4 ed, Livros Técnicos e Científicos Editora
[7] P.A. Tipler e G. Mosca - Física, Vol I, 5 ed, Livros técnicos e Científicos Editora, S.A, Rio de Janeiro, 2006.

Mapa IX - Métodos Probabilísticos para Engenharia Informática / Probabilistic Methods for Informatics Eng.

6.2.1.1. Unidade curricular:
Métodos Probabilísticos para Engenharia Informática / Probabilistic Methods for Informatics Eng.

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto da Costa Bastos | Carga letiva: TP:45 /PL:30 /OT:15 

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira | Carga letiva: TP:45 /PL:60
Atílio Manuel da Silva Gameiro | Carga letiva: PL: 30

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira | Carga letiva: TP:45 /PL:60
Atílio Manuel da Silva Gameiro | Carga letiva: PL: 30

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Objetivos: Justificar a necessidade da modelação probabilística em Eng. Informática. Fornecer as ferramentas 
matemáticas que permitam caracterizar esta modelação nos diferentes aspectos (probabilidades, estatística e 
processos estocásticos). Ensinar técnicas de simulação de eventos discretos.
Competências: Probabilidade de acontecimentos em experiências aleatórias; Conceito de independência; 
Caraterizar (fdp, fda) variáveis aleatórias; Variáveis aleatórias unidimensionais e/ou bidimensionais; Calcular a 
média, variância, a correlação, a covariãncia e o coeficiente de correlação; Função amostra de um processo 
estocástico; caracterizar uma variável aleatória de um processo estocástico; auto-correlação e auto-
covariância; Caracterizar um processo estocástico quanto à estacionaridade; Modelar um sistema com uma 
cadeia de Markov e determinar a matriz de transição de estados; Probabilidades dos estados ao fim de n 
iterações e em regime estacionário;Geração de sequências pseudo-aleatórias. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objetives:
Justify the need of probabilistic modelling in Informatic Engineering.
Provide the mathematical tools to allow the characterization of probabilistic modelling in its different aspects 
(probabilities, statistics ans stochastic processes).
Teach simulation techniques for discrete events.

Competências:
Probability of events in random experiments;
Concept of independence;
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Characterize (pdf, cdf) random variables;
One-dimensional and bi-dimensional random variables;
Compute mean, variance, correlaction, covariance, and correlation coeficient;
Sampling functions of a stochastic process; characterize the random variables of a stochastic process; auto-
correlation and auto-covariance;
Stationarity of stochastic processes;
Modeling a system with a Markov chain and determine the state transition matrix;
States probabilities after n iterations and the stationary distribution;
Generation of pseudo-random sequences.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Noções básicas de probabilidade
Experiências aleatórias. Acontecimentos. Noção de probabilidade. Axiomas. Probabilidade condicionada. 
Acontecimentos independentes. Teorema de Bayes.
2 Variáveis aleatórias e distribuições
Variáveis aleatórias (VAs) discretas e contínuas. Função de distribuição. Função de probabilidade e de 
densidade de probabilidade. Momentos. Valor esperado e variância. Exemplos de VAs discretas e continuas. 
Funções de uma ou várias variáveis aleatórias. Variáveis aleatórias bidimensionais. Independência. Correlação 
e covariância. Somas de variáveis aleatórias. Leis dos grandes números. Teorema do limite central.
3 Noções básicas de processos estocásticos
Tipos de processos estocásticos. Valor esperado, autocorrelação e autocovariância. Estacionaridade. Ex: de 
processos estocásticos.
4 Processos de renovamento e cadeias de Markov
Processos de renovamento. Processo de Poisson. Cadeias de Markov em tempo discreto.
5 Simulação
Geração de números aleatórios.

6.2.1.5. Syllabus:
1 Basic notions
Random experiments. Events. Notion of probability . Axioms. Conditional probability. Independent events. 
Bayes theorem.
2 Random variables and distributions
Discrete and continuous random variables (RVs). Distribution function. Probability function and probability 
density function. Moments. Expected value and variance. Examples of discrete and continuous RVs. Functions 
of random variables. Bi-dimension RVs. Indepence. Correlation and covariance. Sum of RVs. Leis dos grandes 
números. Central limite theorem.
3 Basic notions on stocastic provesses
Types of stochastic processes. Expected value, auto-correlation and auto-covariance. Stationarity. Examples 
of stochastic processes.
4 Renewal processes and Markov chains
Renewal processes. Poisson process. Markov chains in discrete time.
5 Simulation
Generation of random numbers.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A disciplina introduz os conceitos básicos de probabilidade, de variável aleatória e de processo estocástico 
para que o aluno adquira as ferramentas que lhe permitirão utilizar a modelação probabilística para resolver 
problemas do âmbito da Engenharia Informática.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course introduces the basic concepts of probability, random variable and stochastic process so that the 
student is provided with the tools necessary to use probabilistic modeling to solve problems in Informatics 
Engineering.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
Aulas teórico-práticas de exposição da matéria e resolução de alguns problemas pelo professor.
Aulas práticas de resolução de problemas pelos alunos e realização de pequenos trabalhos em computador.

Avaliação:
Avaliação: tipo misto; Nota prática e prova escrita final
Nota prática (P)
• Informação qualitativa do desempenho nas aulas
• 2 minitestes realizados em aulas teórico-práticas
• 1 Trabalho Final em Matlab facultativo 
- avaliado de 0 a 5 valores que somam à nota das outras componentes da prática (Nota: a soma é majorada a 
20 valores)
- realizado fora das aulas
Prova escrita final (T)
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Nota final = (1 - p) * T + p * P
• p = 0.4
• T > 6.0 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Methodology:
Theoretic-practical classes with lectures and problem solving.Practical classes where the students should 
solve several proposed problems and carry out some computer programs. 

Evaluation:
Grading: Practical grade and final exam grade
Practical grade (P)
Qualitative information on the student performance during classes
2 mini exams done during theorico-practical classes
A final work in Matlab(optional)
graded from 0 to 5 points (out of 20) that add to the other practical grades (total majored at 20 points)
done out of classes
Written final exam (T)
Final gradel = (1 - p) * T + p * P
p = 0.4
T > 6.0 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Nas aulas teórico-práticas são expostos os conceitos fundamentais e são apresentados exemplos ilustrativos 
da aplicação dos conceitos na área da Engenharia informática.
Nas aulas práticas os conhecimentos adquiridos pelos alunos são colocados à prova quer na resolução de 
problemas (papel e lápis) quer na elaboração de pequenos trabalhos em computador. Tanto a resolução de 
problemas como a realização dos trabalhos contribuem de forma significativa para a consolidação da 
aprendizagem pelo aluno.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the “theorico-practical” classes fundamental knowledge is introduced and some illustrative application 
examples (in Informatics) are presented. In the practical lab classes the student has to solve problems (paper 
and pencil) and also to write small computer programs, these activities contribute significantly to consolidate 
knowledge acquired by the student.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Probabilidades e Processos Estocásticos para Engenharia Electrotécnica, Francisco Vaz, Universidade de 
Aveiro, 2002.
• Probability and Random Processes for Electrical Engineering, A. Leon-Garcia, Addison-Wesley Publishing 
Co., 1993.
• Probability Models for Computer Science, S. Ross, Elsevier, 2001.
• Probabilidades e Estatística para Engenharia, Jorge André, Lidel Edições Técnicas, 2008.
• C. Ash: The Probability Tutoring Book, IEEE Press, New York, 1992.
• MATLAB User's Guide , The Math Works, Inc.
• MATLAB Reference Guide , The Math Works, Inc.

Mapa IX - Programação III / Programming III

6.2.1.1. Unidade curricular:
Programação III / Programming III

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luís Guimarães Oliveira| Carga letiva: TP:45/PL:30/OT:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

n.a 

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final desta disciplina os alunos deverão estar habilitados a:
• Decomporem problemas computacionais segundo o paradigma de orientação por objectos (POO). 
• Construírem programas em linguagem Java usando extensivamente as características de POO: 
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Encapsulamento, Polimorfismo e Herança. 
• Desenharem software robusto recorrendo a excepções. 
• Construírem colecções genéricas. 
• Utilizarem as colecções já disponíveis na linguagem Java. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this course students must acquire solid knowledge on: Decomposition of computation problems using POO 
of programs in Java language taking advantage of POO characteristics: Encapsulation, polymorphism and 
inheritance of robust software using exception handling of generic software namely collections use of Java 
collections API

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Introdução: metodologias de software;
Programação por Objectos em Java: Encapsulamento (classes e objectos), Herança e Polimorfismo. 
Classes e objectos: atributos e métodos; sobreposição de nomes de métodos; construtores e destrutor; 
atributos e funções estáticas. 
Herança: classes base e derivadas; herança simples; redefinição e sobreposição de métodos e variáveis; final, 
this, super; herança múltipla. 
Polimorfismo: generalização versus especialização; ligação estática e ligação dinâmica; classes abstractas. 
Interfaces, Classes internas 
Excepções: as palavras chave try, catch, finally, throws e throw; tipos de excepções e herança de excepções. 
Entrada e saída de dados: streams, compressão, serialização 
Swing e programação por eventos 
Padrões: Singleton, Fábrica, Decorador; composição versus herança. 
Classes genéricas: modelos e herança; modelos para colecções; iteradores. 
Colecções Java: Vector, Stack, ArrayList, Hashtable, HashMap, LinkedList, ... 

6.2.1.5. Syllabus:
• Introduction: OOP.
• Object-oriented programming in Java: main concepts: encapsulation, inheritence and polymorphism.
• Classes and objects.
• Inheritence.
• Polymorphism.
• Interfaces, Inner Classes
• Exceptions.
• I/O: streams, compression and serialization
• Swing em event programming
• Patterns: Singleton, Factory, decorator, iterator
• Generics.
• Java collections: Vector, Stack, ArrayList, Hashtable, HashMap, LinkedList, ...

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular advém não somente da 
procura de respostas precisas aos problemas mas também do facto de eles ampliarem a concepção dos 
alunos sobre os assuntos em discussão.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The consistency of the syllabus with the objectives of the course comes from the demand for accurate 
answers to problems and also from the fact that they broaden the conception of students on the subjects 
under discussion.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
As aulas teóricas têm um carácter expositivo, ilustrado, sempre que possível, com exemplos de aplicação. As 
aulas práticas decorrem em laboratório de computadores e consistem no desenvolvimento de pequenos 
programas que modelam situações concretas.

Avaliação:
A avaliação da disciplina de Programação III (P III) terá duas componentes: 
1) Avaliação Teórica - 50% 
- 15% para um teste intercalar teórico-prático 
- 35% para o exame final 
2) Avaliação Prática - 50% 
- 20% correspondentes ao desempenho nas aulas e nos trabalhos 
- 30% para um exame prático final a efectuar na última aula do semestre 
A nota mínima para cada uma das duas componentes (teórica e prática) é de 7 valores. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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- Tutorial classes with expositions and discussion.
- Practical classes hands-on developing programs to solve a set of problems
The classes will be based on the Java language

Assessment:
The approval in the course depends on the results on the following assessments: 
1) Practical component - 50%
- (AC) Continuous evaluation (in-class tasks) (20%)
- (AP) Final practical exam (30%) 
2) Theoretical component - 50%
- (ATP) Interim evaluation (15%) 
- (AT) Final exam (35%) 
There is a requirement of a minimum grade (7/20) in each component. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Os conteúdos desta unidade curricular são abordados numa dinâmica baseada na exposição de módulos 
temáticos estanques, complementados por sessões práticas que visam a consolidação dos conhecimentos. 
Cada guião prático expõe o aluno a um conjunto de problemas que o leva à procura de respostas precisas 
ampliando a sua concepção sobre os conteúdos programáticos. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The contents of this course are dynamically discussed following a waterfall structure where thematic modules 
are enriched and complemented by hand-on practical sessions aimed at the consolidation knowledge.
Each practical script exposes the student to a set of problems that leads to increasing the demand for accurate 
answers to their conception of the syllabus. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:
"Thinking in Java", Bruce Eckel, http://www.mindview.net/Books/TIJ/
"Effective Java Programming Language Guide", Joshua Bloch. 
"Java in a Nutshell", David Flanagan.
"Head First Design Patterns", Elisabeth Freeman.
"Java 5 e Programação por Objectos", F. Mário Martins, FCA.

Mapa IX - Algoritmos e Complexidade / Algorithms and Complexity

6.2.1.1. Unidade curricular:
Algoritmos e Complexidade / Algorithms and Complexity

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Joaquim João Estrela Ribeiro Silvestre Madeira | Carga letiva: T:45/PL:30/OT.15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
António Manuel Adrego da Rocha | Carga letiva: PL:90 

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
António Manuel Adrego da Rocha | Carga letiva: P:90 (3 turmas)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
Fornecer formação sobre o projecto e a análise do desempenho de algoritmos iterativos e recursivos, com 
ênfase na análise da complexidade. Estudar algoritmos e estruturas de dados associados aos tipos abstractos 
de dados árvore de pesquisa, dicionário e grafo. Apresentar alguns dos fundamentos teóricos da computação.
Competências:
Compreender e usar: a terminologia e a notação habituais para classificar a complexidade de algoritmos; as 
estruturas de dados dinâmicas comuns para representar listas, árvores e grafos, bem como as suas 
operações (consultas, travessias, inserções, etc.); os tipos abstractos de dados árvore de pesquisa, dicionário 
e grafo; alguns conceitos fundamentais da Teoria da Computação.
Ser capaz de: analisar a complexidade de algoritmos iterativos e recursivos; escolher o algoritmo e a estrutura 
de dados apropriados para um dado problema; desenvolver tipos abstractos de dados, escolhendo as 
funcionalidades necessárias e estruturas de dados apropriadas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Goals:
Acquire knowledge on the design and analysis of algorithms (iterative and recursive), in particular regarding 
computational complexity analysis. Study the algorithms and data structures commonly associated with the 
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abstract data types search tree, dictionary and graph. Learn the fundamentals of Computational Complexity 
Theory.
Skills:
• Understand and use: Complexity classes and the big-Oh and big-Omega notations; Common dynamical data 
structures for representing lists, trees and graphs, as well as usual operations (traversal, insertion, etc.); The 
search tree, dictionary and graph abstract data types; Fundamental concepts of Computational Complexity 
Theory.
• Be able to: Carry out the formal and empirical complexity analysis of iterative and recursive algorithms; 
Choose the most appropriate algorithms and data structures for different instances of various problems; 
Develop abstract data types: identifying the required functionalities and appropriate data structures.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Análise da complexidade de algoritmos: terminologia e conceitos fundamentais; análise de algoritmos 
iterativos e recursivos para diferentes tipos de problemas

2. Árvores binárias de pesquisa: conceitos e operações fundamentais; travessias; árvores AVL; “Splay trees”

3. Dicionários: tabelas de dispersão, funções de “hashing” e resolução de colisões; “Skip lists”; “B-trees”

4. Grafos: terminologia e conceitos fundamentais; representação computacional; travessias; determinação de 
caminhos mais curtos; problemas típicos 

5. Tópicos de teoria da computação: computabilidade; algoritmos deterministas e não deterministas; as 
classes P e NP; problemas NP-completo 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Complexity analysis: notation and complexity classes; complexity analysis of iterative and recursive 
algorithms for different types of problems

2. Binary search trees: fundamental operations; traversals; AVL trees; Splay trees.

3. Dictionaries: hash tables; Skip lists; B-trees.

4. Graphs: data structures; traversals; computing shortest paths and other graph problems.

5. Computational complexity theory: computability; deterministic and non deterministic algorithms; the P and 
NP classes; NP-complete problems.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conceitos fundamentais da análise da complexidade de algoritmos iterativos e recursivos são 
apresentados no primeiro capítulo, e ilustrados pela análise de algoritmos de vários tipos.

Os capítulos seguintes abordam Tipos Abstractos de Dados (TAD) fundamentais. As suas operações e 
possíveis estruturas de dados são analisadas; são apresentados exemplos de aplicação. Há um equilíbrio 
entre as matérias mais formais e a implementação de cada TAD, feita em parte nas aulas práticas.

O último capítulo apresenta alguns conceitos da Teoria da Complexidade, mas a um nível introdutório, 
considerado apropriado para alunos do 2º ano. As limitações dos algoritmos de procura exaustiva são 
ilustradas com exemplos práticos.

A estrutura do programa permite a aprendizagem e utilização quer de vários algoritmos e estruturas de dados, 
quer dos conceitos fundamentais da análise de complexidade, em particular, através dos exercícios e 
projectos propostos ao longo do semestre.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The fundamental concepts of the computational complexity analysis of iterative and recursive algorithms are 
presented in the first chapter. Efficiency analysis is done for every discussed algorithm. 

The next chapters discuss fundamental Abstract Data Types (ADT). For each, main operations and possible 
data structures are presented and analyzed, and application examples/problems discussed. There is a 
balanced emphasis between more formal concepts and the implementation of each ADT, partially done in the 
lab classes.

The last chapter presents fundamental concepts of the Computational Complexity Theory, but only at the 
appropriate introductory level for second year students. The limitations of exhaustive search are illustrated.

The syllabus structure enables learning and working with algorithms and data structures, and solidifying the 
fundamental features of complexity analysis, in particular through the exercises and projects proposed to the 
students.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:

As aulas teóricas têm um carácter expositivo, ilustrado, sempre que possível, com exemplos de aplicação. 

As aulas práticas decorrem em laboratório de computadores e permitem desenvolver, implementar e testar 
algoritmos, estruturas de dados e tipos abstractos de dados. 

A realização de cada tarefa, com base num guião divulgado antes das aulas, consolida, aplica e explora as 
matérias ensinadas nas aulas teóricas. 

É usada a linguagem de programação C.

Avaliação:

A avaliação mista compreende: um exame escrito, com um peso de 60% da nota final, e vários trabalhos / 
projectos quinzenais, abrangendo o desenvolvimento, teste, análise de resultados de diferentes algoritmos e, 
nalguns casos, escrita de relatórios, com um peso de 40% da nota final.

Os trabalhos / projectos de programação são realizados em grupos de dois alunos. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching:

Course contents are presented during lectures and illustrated, whenever possible, with application examples. 

Lab classes allow developing, implementing and testing algorithms, data structures and abstract data types. 

Given the scripts available before each class, each task aims at consolidating, applying and exploring the 
subjects presented during the lectures.

The C programming language is used.

Assessment:

Student assessment is accomplished through:

- a written examination (60% of final grades),

- various assignments / projects (every two weeks), encompassing the development, test and analysis of 
results for various algorithms, as well as writing reports (40% of final grades).

Programming assignments / projects are carried out by groups of two students.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Os conceitos fundamentais, bem como os algoritmos e/ou estruturas de dados mais representativos, são 
leccionados e ilustrados usando exemplos de aplicação. 

Os exercícios propostos, os algoritmos e estruturas de dados implementados e analisados nas aulas práticas, 
e os projectos propostos ao longo do semestre, têm por objectivo assegurar que os alunos adquirem os 
conhecimentos e competências desejados.

O exame final é um factor de motivação adicional para o estudo e a análise dos contéudos mais formais 
leccionados.

A escolha da linguagem de programação C tem dois objectivos: familiarizar os alunos com uma linguagem de 
programação imperativa também usada noutras unidades curriculares, e permitir a apresentação e 
desenvolvimento de exemplos compactos, sem o peso adicional do uso de uma linguagem de programação 
orientada para objectos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The fundamental knowledge regarding each of the course main topics, and their most representative 
algorithms and/or data structures, are presented and illustrated through application examples.

The proposed exercises, the algorithms and abstract data types implemented and analyzed in the lab classes, 
as well as the projects proposed to the students through the semester, aim at ensuring that students acquire 
the desired skills and knowledge.

The final examination is an additional factor motivating the careful study and understanding of the more formal 
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aspects of the course contents.

The choice of the C programming language has two goals: further familiarizing students with an imperative 
language they require for other courses, and allowing the presentation and development of more compact 
examples/solutions, without the “clutter” resulting from the use of an object-oriented language.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
J. J. McConnell. Analysis of Algorithms: An Active Learning Approach – 2nd Ed. Jones and Bartlett, 2008 

M. A. Weiss. Data Structures and Algorithm Analysis in C - 2nd Ed. Addison-Wesley, 1997

R. Sedgewick. Algorithms in C (Parts 1-4) - 3rd Ed. Addison-Wesley, 1998

R. Sedgewick. Algorithms in C (Part 5) - 3rd Ed. Addison-Wesley, 2002 

A. Levitin. Introduction to the Design and Analysis of Algorithms – 2nd Ed. Addison-Wesley, 2006

R. Johnsonbaugh and M. Schaefer. Algorithms. Pearson Prentice Hall, 2004

Mapa IX - Arquitectura de Computadores II / Computer Architecture II

6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura de Computadores II / Computer Architecture II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Luis Costa Pinto de Azevedo | Carga letiva: T: 30 / PL: 45 / OT: 15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Arnaldo Silva Rodrigues de Oliveira: T: 30 / PL: 45 / OT: 15
José Alberto Gouveia Fonseca: PL: 90
Manuel Bernardo Salvador Cunha: PL: 45
André ventura da Cruz Marnoto Zuquete: PL: 45
Pedro Miguel da Silva Cabral: PL: 165
Pedro Miguel Ribeiro Lavrador: PL: 180

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Arnaldo Silva Rodrigues de Oliveira: T: 30 / PL: 45 / OT: 15
José Alberto Gouveia Fonseca: PL: 90
Manuel Bernardo Salvador Cunha: PL: 45
André ventura da Cruz Marnoto Zuquete: PL: 45
Pedro Miguel da Silva Cabral: PL: 165
Pedro Miguel Ribeiro Lavrador: PL: 180

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:

•Compreender a organização do sistema de entradas/saídas de um sistema de computação e a sua 
programação.
•Adquirir familiaridade com a arquitetura e a programação de microcontroladores, essencial para a conceção 
de sistemas embutidos.
•Conhecer a estrutura e a tecnologia dos principais periféricos.
•Dominar a utilização de barramentos série e paralelo para transferir informação entre blocos de um sistema 
de computação.
•Compreender o sistema de memória de uma sistema computacional.

Competências:
•Analisar e interpretar a estrutura interna de microcontroladores.
•Analisar e interpretar funcionalmente a estrutura de um computador digital.
•Conhecer a forma de programação de alguns periféricos utilizados, tipicamente, em sistemas embutidos.
•Programar sistemas que envolvam a utilização de recursos de hardware: I/O paralelo e série, interrupções, 
DMA, timers.
•Conhecer a estrutura típica de um device-driver e a respetiva programação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objetivos:

•Understand the organization and programming of the input/output system of a computer.
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•Acquire familiarity with the architecture and programming of microcontrollers, essential for the design of 
embedded systems.
•Learn how to use and program typical serial and parallel buses to transfer information between the various 
modules of a computational system. 
•Understand and use microprocessors / microcontrollers in the context of real systems.
•Understand the memory system of a computational system.

Competências:
•Analyze and interpret the internal structure of microcontrollers
•Analyse and interpret, in a functional way, the structure of a digital computer 
•Know how to program some typical peripheral circuits typically used in embedded systems
•Program systems that involve the use of hardware resources, namely, I/O serial and parallel, interrupts, DMA, 
timers.
•Know the typical structure of a device-driver as well its programming.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1) Sistemas de computação de uso geral. Sistemas com processador incorporado. 
2) O sistema de entradas/saídas. Estrutura básica de um módulo de E/S. Modelo de programação. 
Descodificação de endereços. Transferência de informação: E/S programada, E/S por interrupção, DMA. Caso 
de estudo: o microcontrolador PIC32 (baseado em MIPS). 
3) Interfaces e Barramentos. Barramentos paralelo. Barramentos e interfaces série: caracterização e conceitos 
básicos. Casos de estudo: RS-232, SPI e I2C, CAN e USB. 
4) Device Drivers. Princípios gerais. Caso de estudo: device-driver para uma UART.
5) Organização de memória. Hierarquia. Memória estática e dinâmica: célula básica, organização, ciclos de 
acesso. Cache: organização com mapeamento direto, parcialmente associativo e totalmente associativo. 
Memória virtual. Mapeamento de endereços, localização e substituição de páginas de memória, Translation-
lookaside buffer (TLB). Integração com memória cache.

6.2.1.5. Syllabus:

1) Computer systems for general use. Embedded processor systems.
2) The input/output system. Basic structure of a I/O module. Programming model. Address decoding. Transfer 
of information: programmed I/O, interrupt-driven I/O, DMA. Case study: PIC32 microcontroller (based on MIPS).
3) Interfaces and buses. Parallel buses. Buses and serial interfaces: characterization and basic concepts. Case 
studies: RS-232, SPI and I2C, CAN and USB.
4) Device Drivers. General principles. Case study: device-driver for a UART.
5) Memory organization. Hierarchy. Static and dynamic memory: basic cell, organization, access cycles. 
Cache: organization with direct mapping, partially associative and fully associative. Virtual memory: address 
mapping, location and replacement of memory pages, Translation-lookaside buffer (TLB). Integration with 
cache memory.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Arquitectura de Computadores II (AC2) é uma das 4 disciplinas obrigatórias da área científica de “Arquitectura 
dos Sistemas Computacionais” do MIEET: Sistemas Digitais (SD), Arquitectura de Computadores I (AC1), 
Arquitectura de Computadores II (AC2) e Sistemas de Operação (SO). Em SD apresentam-se os blocos 
funcionais básicos constituintes de um sistema digital. AC1 visa o estudo da estrutura interna básica dos 
processadores e a organização dos computadores digitais. AC2 estuda a organização dos outros 
componentes dos sistemas de computação: o sistema de memória, o sistema de E/S e os barramentos que 
interligam os componentes do sistema. As competências adquiridas em AC2 são fundamentais para SO, onde 
se requer o conhecimento da estrutura dos sistemas de computação para entender a organização do software 
de sistema, e se aprofunda a organização de device drivers. Os conteúdos programáticos de AC2 estão, 
assim, definidos de forma coerente com as restantes UCs da mesma área científica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Computer Architecture II (AC2) is one of the four mandatory subjects of the scientific field of "Architecture of 
Computing Systems" of MIEET: Digital Systems (SD), Computer Architecture I (AC1), Computer Architecture II 
(AC2) and Operating Systems (SO). SD deals with the basic constituent functional blocks of a digital system. 
AC1 aims at studying the internal structure of basic processors and the organization of digital computers. AC2 
studies the organization of the other components of a computing system: system memory, the system I/O and 
buses interconnecting the various system components. The skills acquired in AC2 are fundamental to OS, 
which requires the in depth knowledge of the structure of computing systems to understand the organization 
of the system software. It also deepens the organization of device drivers. The syllabus of AC2 is thus defined 
in a manner consistent with the other curricular units of the same scientific area.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
As aulas teóricas têm um carácter expositivo, ilustrado, sempre que possível, com exemplos de aplicação. Os 
trabalhos realizados nas aulas práticas estão organizados de modo a que os alunos possam aplicar, em 
ambiente laboratorial, os conteúdos leccionados nas aulas teóricas. Em cada aula prática é abordado um tema 
específico, assegurando, contudo, a coerência e a reutilização do trabalho realizado em aulas anteriores. 
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Avaliação:
•Componente teórica: avaliação mista com 2 testes: um a meio do semestre e outro no final
•Componente prática: avaliação contínua, i.e. 3 momentos de avaliação individual de carácter prático e 
avaliação de desempenho nas aulas práticas

O peso relativo das componentes teórica e prática na nota final é de 60% e 40%, respetivamente.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Metodologia:
Theoretical classes have an explanatory nature, illustrated, whenever possible, with examples of practical 
application. The work done in practical classes are organized so that students can apply, in the laboratory, the 
contents taught in lectures. In each practice session a specific theme is addressed, ensuring, however, 
consistency and reuse of work done in previous practical classes.

Avaliação:
•Theoretical component: Mixed assessment with 2 tests: one in the middle of the semester and another at the 
end
•Practical component: Continuous assessment, e.g. 3 moments of individual evaluation of practical nature plus 
evaluation of performance in the classroom

The relative weight of theoretical and practical components on the final grade is 60% and 40%, respectively.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Dado o número de alunos envolvido, as aulas de caráter expositivo são a forma mais adequada para a 
apresentação e discussão dos temas-chave que constituem os conteúdos programáticos da UC. Por outro 
lado, as aulas laboratoriais, com um adequado número de alunos (18, no máximo), exploram essas temáticas 
numa perspetiva prática e no seguimento da apresentação e discussão efetuadas nas aulas teóricas.
Esta metodologia de ensino adoptada é, assim, perfeitamente adequada aos objetivos de aprendizagem 
estabelecidos para a unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given the number of students involved, expository classes are the most suitable way for the presentation and 
discussion of key themes that form the syllabus of the course AC2. Moreover, the laboratory classes, with an 
adequate number of students (18 maximum), explores these themes in a practical perspective after the 
presentation and discussions made during lectures.
This adopted teaching methodology is therefore perfectly suited to the learning objectives established for the 
course.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
J. Hennessy, D. A. Patterson, Computer Organization and Design – the hardware/software interface, Elsevier, 
2008, 4th edition
W. Stallings, Computer Organization and Architecture - designing for performance, Prentice-Hall, 2009, 8th 
edition
V. P. Heuring, H. F. Jordan, Computer Systems Design and Architecture, Addison-Wesley, 2003, 2nd edition

Mapa IX - Linguagens Formais e Autómatos / Formal Languages and Automata

6.2.1.1. Unidade curricular:
Linguagens Formais e Autómatos / Formal Languages and Automata

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Artur José Carneiro Pereira| Carga letiva: T45; PL90; OT:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

n.a

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Com esta unidade curricular espera-se que os alunos adquiram:
Compreensão das noções de linguagem, linguagem regular, linguagem independente do contexto e linguagem 
dependente do contexto.
Compreensão dos modelos computacionais usados para descrever as linguagens anteriores, nomeadamente 
expressões regulares, autómatos finitos, deterministas, não deterministas e generalizados, autómatos de 
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pilha, gramáticas regulares e gramáticas independentes do contexto.
Compreensão de gramáticas de atributos e da sua aplicabilidade na geração de programas a partir de 
gramáticas.
Capacidade para interpretar descrições usando os modelos computacionais anteriores.
Capacidade para modelar problemas usando esses mesmos modelos.
Capacidade para construir reconhecedores sintáticos a partir de descrições gramaticais
Capacidade para projetar tradutores, usando gramáticas independentes do contexto

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
With this course it is expected that students acquire:
Understanding of the concepts of language, regular language, context-free language and context-dependent 
language
Understanding of computational models used to describe the previous languages, including regular 
expressions, deterministic, non-deterministic and generalized finite automata, push down automata, regular 
grammars and context-free grammars
Understanding of attribute grammars and their applicability in the generation of grammar-driven programs.
Ability to interpret descriptions using the computational models referred above
Ability to model problems using those models
Ability to build syntactical recognizers (parsers) from grammatical descriptions
Ability to design translators, using context-free grammars

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Aulas teoricas:
Fundamentos sobre teoria das linguagens
◦Noções basicas
◦Operações sobre linguagens
Linguagens regulares e modelos computacionais associados
◦Definição de linguagem regular
◦Expressoes regulares
◦Automatos finitos, deterministas, não deterministas e generalizados
◦Gramaticas regulares
◦Equivalência entre os varios modelos
◦O teorema da repetição
Maquinas de Moore e máquinas de Mealy
Linguagens independentes do contexto e modelos computacionais associados
◦Definição de linguagem independentes do contexto
◦Automatos de pilha
◦Gramaticas independentes do contexto
◦Equivalencia entre os 2 modelos
Analise lexica e sintatica
◦Gramaticas de atributos
◦Reconhecedores sintaticos descendentes e ascendentes
Nas aulas práticas, usam-se ferramentas de computador onde os diversos modelos computacionais são 
usados. É dado particular destaque ao projeto de aplicações a partir de gramaticas, usando analisadores 
lexicais e geradores de reconhecedores (parsers). 

6.2.1.5. Syllabus:
In the lectures, the following topics are covered:
Fundamentals of the theory of languages
◦Basic notions
◦ Operations on languages
Regular languages and related computational models
◦ Definition of regular language
◦ Regular expressions
◦ Finite automata (deterministic, non-deterministic, and generalized)
◦ Regular grammars
◦ Equivalence between the various models
◦ The pumping lemma
Moore and Mealy machines
Context-free languages and related computational models
◦ Definition of context-free language
◦ Push down automata
◦ Context-free grammars
◦ Equivalence between the two models
Lexical analysis and syntax analysis
◦ Scanners
◦ Attribute grammars
◦ Top-down parsing
◦ Bottom-up parsing
In the laboratory classes, computer tools are used to work the computational models introduced so far. 
Emphasis is given to the project of programs driven by grammars, using lexical analyzers and parser 
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generators.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os tópicos cobertos na unidade curricular pretendem dotar o aluno de conhecimentos em modelos 
computacionais e de competências diversas na resolução de problemas em computador. Os conteúdos 
programáticos e a sua estruturação focam-se nesse objetivo. Após uma introdução aos fundamentos das 
teoria de linguagens, são trabalhadas as linguagens regulares e os modelos computacionais associados. A 
seguir, e seguindo uma ordem natural, são trabalhadas as linguagens independentes do contexto e os 
modelos computacionais associados. Finalmente, integrando o conhecimento supostamente adquirido, é 
apresentada a análise sintática e a contrução de programas baseados em gramáticas. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Topics covered in the course aim to provide students with knowledge in computational models and skills in 
solving various problems in computer. The syllabus and its structure are focused on that goal. After an 
introduction to the fundamentals of the theory of languages, regular languages and the associated 
computational models are presented. Next, and following a natural order, context-free languages and the 
associated computational models are presented. Finally, integrating the acquired knowledge, parsing and 
construction of programs based on grammars are presented.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A lecionação na unidade curricular está estruturada em 3 horas teóricas e 2 práticas por semana. Nas aulas 
teóricas expõe-se os tópicos referidos no conteúdo programático e trabalham-se exemplos de aplicação. Nas 
aulas práticas usa-se o computador para explorar os diversos modelos computacionais em situações 
concretas e usando diversas ferramentas de computador. São fornecidos guiões de exercícios que os alunos 
devem executar.

A avaliação é dividida em duas componentes, uma teórica e outra prática. A componente teórica pretende 
avaliar a compreensão das matérias dadas. É realizada através de duas provas escritas, decorrendo uma a 
meio do semestre e outra no fim. A componente prática pretende avaliar a capacidade dos alunos usarem os 
conhecimentos adquiridos na construção de reconhecedores léxicos e sintácticos. É realizada através de dois 
trabalhos práticos. As duas componentes têm o mesmo peso (50%) na determinação da nota final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is structure into 3 hours of lecture classes per week and 2 hours of practical classes. Lectures are 
used to present the topics referred abovea and to work application examples. The practical classes take place 
in a computer laboratory, where the computer is used to explore the different computational models in 
concrete cases and using different computer tools. Scripts are given, describing the exercises to be done. 

Assessment is split into two components, one evaluating the comprehension of the subjects covered in the 
lectures and one evaluating the capacity of the students to apply the knowledge acquired in the construction of 
a lexical scanner and a syntax parser. The former is accomplished through two written exams, whereas the 
latter is accomplished through two practical group works. Each component weights 50% in the final mark.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Em todo o percurso da unidade curricular, enquanto nas aulas teóricas são introduzidos os tópicos 
programáticos e são apresentados exemplos de aplicação, nas aulas práticas seguintes, usando o 
computador, os alunos são 'convidados' a aplicar os conhecimentos entretanto adquiridos. Esta abordagem, 
de aplicar os modelos computacionais em exemplos concretos implementados em computador, permite 
cimentar os conhecimentos e as competências que se pretende os alunos adquiram.

Pretende-se que a experimentação tenha um papel importante na unidade curricular. O modelo de avaliação 
está em sintonia com este objetivo, ao dar à avaliação da componente prática um peso igual à avaliação da 
componente teórica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Along the course, while in the lectures topics and application examples are introduced, in the laboratory 
classes, using the computer, the students are 'invited' to apply the so far acquired knowledge. This approach, 
applying computational models to solve concrete examples and to implement them in the computer, allows to 
cement the knowledge and skills that students are supposed to acquire.

It is intended that experimentation has an important role in the course. The evaluation model is in line with this 
goal, as it assess the practical component with the same weight as the theoretical component.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Artur Pereira, Apontamentos de Linguagens Formais e Autómatos, 2006--2011. 
Raymond Greenlaw e James Hoover, Fundamentals of the theory of computation, 1998.
John E. Hopcroft e Jeffrey D. Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages and Computation, 1979.
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Michael Sipser, Introduction to the Theory of Computation, 1997.
Alfred Aho, Monica Lam, Ravi Sethi e Jeffrey Ullman, Compilers : principles, techniques, and tools, 2nd edition, 
2007.

Mapa IX - Sistemas Electrónicos / Electronic Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Electrónicos / Electronic Systems

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Miguel Gonçalves Borges de Carvalho | Carga letiva: T:45/ OT:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Pedro Estima Oliveira : PL 90
Luís Filipe Mesquita Nero Moreira Alves: PL 30

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Pedro Estima Oliveira : PL 90
Luís Filipe Mesquita Nero Moreira Alves: PL 30

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Com a disciplina de Sistemas Electrónicos pretende-se obter a informação mínima necessária à compreensão 
dos circuitos electrónicos que suportam o processamento e a transmissão de informação. 
Informação mínima sobre sistemas e sinais e electrónica que permita a compreensão do funcionamento dos 
sistemas computacionais e as suas limitações. 
Informação mínima de electrónica que permita a compreensão do funcionamento das redes de computadores 
e de transmissão de informação.
Espera-se ainda que os alunos adquiram as seguintes competências:
Compreender os conceitos elementares de informação, sinal e sistema de processamento. 
Perceber as noções básicas sobre a resposta de um sistema, quer no domínio do tempo, quer da frequência. 
Perceber, a nível básico, as noções de filtragem e seu impacto na transmissão de informação. 
Perceber, a nível básico, os circuitos electrónicos de suporte dos sistemas computacionais. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students should understand from a basic point of view the way physical systems allows the transmission 
of information.Thus students should acquire the following knowledge: - Information and knowledge about 
signals and system theory - Information and knowledge about electronic circuits and its limitations -
Knowledge about physical systems that allow them to understand the limitations of communication networks

•It is expected that the students obtain the following competences: Understand the basics of information, 
signal and system processing 
• Understand the basics of a system response either in the time domain or in the frequency domain 
• Understand the basic principles of filtering and its impact on the information transmission 
• Understand from a basic principles the electronic circuits that are the core of a computer system
• Understand the limitations of a computer system

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Noções Elementares de Análise de Circuitos:
2.Modelos Comportamentais dos Dispositivos Electrónicos (Díodos e MOSFET):
3.Noções de Sistemas e Sinais:
4.Resposta Transitória de Circuitos RC e de Transístores à Comutação:
5.Resposta Estacionária Sinusoidal de Circuitos RC, RL e RLC.
6.Noções de Filtragem:
7.Noções Elementares da Resposta dos Sistemas Lineares Dinâmicos:
8.Introdução às Ligações Distribuídas:
9.Lógica Combinatória e Sequencial com Estruturas CMOS:
10.A família lógica CMOS (perspectiva de circuito).
11.Células de Memória e Matrizes de Portas Programáveis:
12.Conversão Analógico-Digital:
13.Diagrama funcional do conversor A/D - o amostrador, o quantificador e o codificador.

6.2.1.5. Syllabus:

• Basic notions of circuit analysis
• Active device models (Diodes and MOSFET)
• Basic notions about Signal Processing 
• Transient response of RC circuits
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• Stationary response of RC, RL and RLC circuits 
• Basic notions about filters
• Basic notions about linear dynamic systems
• Distributed Transmition Lines 
• Combinatory and sequential logical circuits
• CMOS 
• Memory circuits 
• Analog to Digital Converter and vice-versa
• Flash ADC

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os objectivos desta disciplina focam-se nos conceitos básicos de sistemas electrónicos, nesse sentido o 
programa cobre este assunto iniciando-se com uma formação de cariz simplista, em que se apresenta análise 
de circuitos seguindo-se depois algumas apresentações de componentes a utilizar em circuitos electrónicos, 
incluindo transístores e díodos. A disciplina termina com alguns conceitos de sistemas digitais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objectives of this subject focuses on the basic concepts of electronic systems, in that sense the program 
covers the matter starting with a simplistic approach, which shows circuit analysis followed after by the 
explanation of components used in circuits electronics, including transistors and diodes. The course ends with 
some concepts of digital systems.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
A disciplina inclui aulas teórico-práticas (2 aulas de 1.5 horas em cada semana) e aulas práticas (1 aula de 
2horas por semana). As aulas teórico-práticas têm cariz expositivo e destinão-se à apresentação das matérias 
constantes neste programa. As aulas práticas são do tipo laboratorial e destinão-se à realização de 
experiências práticas que ilustrem e complementem a leccionação das matérias teóricas.

Avaliação:
•Três componentes de avaliação: T - Teórica (exame final escrito) P – Prática Mini-testes 
• Relatórios Práticos 
A nota final do aluno na disciplina será uma média ponderada considerando as várias componentes de 
avaliação a que os alunos se sujeitaram. • Exame Teórico (NM, RE) 60% Prática Mini-testes 30% Relatórios 10% 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Metodology:
The discipline has theoretical and laboratory classes. The theoretical part consists of two (1.5h) classes per 
week, and the practical classes consists of 2h per week of laboratory work.

Evaluation:
•Three evaluation schemes: T - Theoretical (Exam) P – Laboratory Mini-exams
•Laboratory Reports
The final mark will be a conjunction of each of these marks: • Exam(NM, RE) 60% Laboratory mini-exams 30% 
Reports 10% 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Esta disciplina contém duas componentes, uma prática e outra teórica. Neste sentido pretende-se que na 
componente prática se possa implementar e validar os conceitos apreendidos na componente teórica.
Nesse sentido a componente prática será dividida em diversas partes, de forma a permitir que exista um 
trabalho por cada conceito apresentado na componente teórica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course contains two components, one practical and one theoretical. In this sense it is intended that the 
practical component can be used to implement and validate the concepts learned in the theoretical component.
Accordingly, the practical component will be split into several parts, so as to allow that each part can 
complement a concept introduced in the theoretical component.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Girogio Rizzoni, “Principals and Applications of Electrical Engineering”, Rev. 4th ed, McGraw-Hill. –Biblioteca 
621.3G.25.2.4edHambley, Allan R. “ Electrical Enginnering: Principles and Applications”, Prentice Hall, 
Biblioteca 621.3G.12J.W. Nilson, S.A. Riedel, Electric Circuits, Addison-Wesley, 5th ed., 1996.J. M. Rabaey, 
Digital Integrated Circuits, Prentice Hall.
Girogio Rizzoni, “Principals and Applications of Electrical Engineering”, Rev. 4th ed, McGraw-Hill. –Biblioteca 
621.3G.25.2.4ed
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Mapa IX - Análise e Modelação de Sistemas / System Modeling and Analysis

6.2.1.1. Unidade curricular:
Análise e Modelação de Sistemas / System Modeling and Analysis

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Maria Amaral Fernandes | Carga letiva: T22,5 / OT 15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Paulo Trigueiros da Silva Cunha: T22,5 
Ilídio Fernando de Castro Oliveira: PL90 

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Paulo Trigueiros da Silva Cunha: T22,5 
Ilídio Fernando de Castro Oliveira: PL90

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC é uma UC introdutória à engenharia de software. Serão apresentados conceitos básicos de análise de 
risco, requisitos, casos de uso e principios OO. Tópicos de arquitectura de software e testes serão também 
abordados para suportar a UML e a OpenUP.

A metodologia OpenUP será usada como referência no processo de desenvolvimento de software . Os alunos 
terão a oportunidade de a seguirem e praticarem na modelação de uma solução para um problema concreto. A 
UML será também apresentada e usada ao longo da UC para suportar o processo de modelação.

Após terminar a UC, os alunos deverão perceber o valor da utilização de uma aproximação metódica para 
resolver um problema na área de sistemas de informação e o impacto das decisões ao nível da modelação 
podem ter nas propriedades e qualidade da solução. No final os alunos deverão ser capazes de aplicar a 
OpenUP a um problema de complexidade média usando o UML e ferramentas de suporte (e.g. CASE, 
RedMine ).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This is an introductory course to Software Engineering. The course will addressed basic concepts on risk, 
requirement, use case and Object Oriented analysis. Topics on software architecture and testing will be given 
to support both UML and OpenUP.
OpenUP methodology will be used as reference to address software development process. Students will have 
the opportunity to follow and practice the initial stages of OpenUP (Inception and elaboration) by addressing a 
concrete problem.
Unified Modelling Language (UML) will be introduced and used along the course to support the modelling 
activities.

After completing the course, students should understand the usefulness of a methodological approach to a 
information system problem and the impact of modelling decisions on the quality and properties of the 
solution namely in terms of quality attributes. In the end they should be able too apply OpenUP to a medium 
complexity problem using UML and support tools ( e.g CASE , RedMine).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

O curso está organizado em 5 módulos:
Módulo I – Metodologias e processos de desenvolvimento de software 

Módulo II – Análise baseada em casos de use e Orientada a Objectos (“Object Oriented”)

Módulo III – Unified Modelling Language (UML)

Módulo IV – Arquitectura de software 

Módulo V – Metodologias ágeis e desenvolvimento baseado em testes (“TDD”)

6.2.1.5. Syllabus:

The course program is organized in 5 modules:

Module I - Software Development methodologies and processes-

Module II - Objected Oriented Analysis and Use Case based Analysis

Module III – Unified Modelling Language (UML)
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Module IV - Software Architecture

Module V - Agile methodologies and Test Driven Development (TDD)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Este é a primeira UC do MIECT onde os alunos são apresentados à engenharia de software como disciplina per 
si. No fim é esperado que os alunos percebam que para produzir software de e com qualidade as 
competências técnicas não são suficientes e que outros aspectos abordados na UC devem ser considerados.

A UC apresenta as principais disciplina da engenharia de software passo a passo usando as fases da OpenUP 
como referência. Os diversos conceitos e perspectivas abordados(e.g anaálise baseada em casos de uso e 
conceitos OO, arquitectura de software, testes, padrões) são introduzidas de forma a suportar 
conceptualmente a OpenUP.

A principal ancora da UC é o projecto e é a oportunidade dos alunos seguirem a OpenUP para modelar uma 
solução para um problema dado. Como produzir código/implementação está fora do âmbito da UC apenas as 
fases "inception" e "ellaboration" são efectuadas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This the first course in MEICT where students are presented to software engineering as discipline by itself. In 
the end students should understand that to produce quality software the programming skills are not enough 
and other aspects presented in the course must be taken into consideration. 

The course presents the main disciplines of software engineering in a step wise fashion guided by OpenUP 
phases. The several concepts and perspectives addressed (i.e. perspectives (use case and OO analysis, 
software architecture, design patterns, testing) are introduced on a “need to know basis” to support 
conceptually the OpenUP rationale 

The main anchor of the course is the project that is the opportunity for the students to follow the OpenUP to 
model a solution to a given problem. As not code production is out of scope of the course only inception and 
elaboration phases are addressed. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A UC é baseada em aulas teóricas onde são apresentados os tópicos teóricos. Os laboratórios baseiam-se em 
trabalhos prácticos onde para além de serem introduzidas as várias fases da OpenUP, são também abordados 
os conceitos base da UML com base exercícios usando ferramentes CASE.
O projecto da UC consiste na modelação de um sistema de informação que resolve um dado problema 
seguindo a OpenUP. O projecto é efectuado por equipas de 4 a 6 alunos, que no final, devem produzir os 
resultados definidos nas fases de Inception and Elaboration da OpenUP. As aulas prácticas também têem 
alocado tempo de suporte ao projecto.

A avaliação da UC é contínua e tem componente individual (2 testes - 50 %) e de equipa/projecto(50%). A 
componente de projecto depende dos resultados finais do projecto e das avaliações associadas às iterações 
(i.e. relatórios, apresentações ). A componente individual é suportada nos testes, nas apresentações e 
apreciação dos docentes do desempenho no âmbito do projecto.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is based on lectures with theoretical topics and examples. Lab sessions are focused on hands-on 
exercises addressing different phases of OpenUP. When appropriate, exercises on UML modelling concepts 
supported on CASE tools are introduced. 

The course project consists on modelling a information system (IS) to solve a given problem following 
OpenUP. The project is performed in teams from 4 to 6 students where they should produce the expected 
outcome of OpenUP Inception and Elaboration phases. The practical sessions have allocated time to support 
the course project.

This course has continuous evaluation (avaliação continua) and the assessment is based on 2 components: 
Individual (2 tests - 50%) and Project (50%). The team evaluation is based on project result and iteration 
assessment (i.e. reporting, presentation). Personal evaluation is supported on tests, personal presentations 
and on lecturer assessment on project participation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

O projecto é a ferramenta principal da UC pois é a oportunidade de colocar em práctica a OpenUP e produzir 
os resultados esperados das fases de "inception" e "ellaboration" para modelar a solução para um problema. 
Ao usar a OpenUP como referência permite no processe utilizar grande parte dos conceitos introduzidos na 
UC. 
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A partir da nossa experiência, a utilização de uma referência (OpenUP) ao longo da UC é uma boa práctica para 
concretizar os conceitos mais abstractos associados a várias disciplinas da engenharia de software que, para 
os alunos, podem não ser intuitivos ou, devido a inexperiência, não terem valor acrescido especialmente nas 
fases iniciais da UC.

Embora o foco da UC não seja a UML em si, a UML será apresentada gradualmente de forma a suportar os 
processos de modelação permitindo/motivando os alunos a utilizar ferramentas CASE nas aulas prácticas e 
projectos - actualmente usamos o Rational Software Architect

De sublinhar que qualquer implementação está fora do âmbito desta UC.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The project is a relevant tool in the course as it is the opportunity to put in practice OpenUP and produce the 
expected outcomes the inception and elaboration phases to model the solution to a given problem. Using 
OpenUP allows a clear reference where most concepts introducted by the course are addressed.

From our experience, using a reference along the course is a good practice namely to ground the theoretical 
concepts related to several software engineering disciplines that, for students, can be non-intuitive or, due to 
inexperience, have no clear added value essentially in an early stage of the course. 

Although not the focus in itself, UML will be presented along the course to support the modelling process 
allowing and motivanting students to use a full CASE / development environement tools - current Rational 
Software Architect.

Note that any implementation is out of scope of this course. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:
OpenUP
http://epf.eclipse.org/wikis/openup/

Object-oriented and agile development

Larman (2003), Addison-Wesley Professional; 1 edition (August 21, 2003)
ISBN-10: 0131111558 | ISBN-13: 978-0131111554

Craig Larman (2004) Prentice Hall PTR; 3 edition (2004)
ISBN: 131489062

Rosenberg 2007, Apress (January 11, 2007)
ISBN-10: 1590597745 | ISBN-13: 978-1590597743

UML

Ambler 2005, Cambridge University Press, 2005 
ISBN: 0-521-61678-6

Patrick Grassle, Philippe Baumann, Henriette Baumann, UML 2.0 in Action: A project-based tutorial
Packt publishing - http://sourcemaking.com/uml

architecture
P. Eeles, P. Cripps (2009), Addison-Wesley Professional; 1 edition (July 24, 2009)
ISBN-10: 0321357485 | ISBN-13: 978-0321357489

testing 
Peter Farrell-Vinay (2008) , Publisher: Auerbach Publications; 1 edition (March 7, 2008)
ISBN-10: 0849393833 | ISBN-13: 978-0849393839

Mapa IX - Fundamentos de Redes / Networking Fundamentals

6.2.1.1. Unidade curricular:
Fundamentos de Redes / Networking Fundamentals

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Amaro Fernandes de Sousa | Carga letiva: T:45/PL:60/OT:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Paulo Silva Barraca | Carga letiva: PL30
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6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Paulo Silva Barraca | Carga letiva: PL30

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Esta unidade curricular destina-se a introduzir os alunos aos princípios básicos de funcionamento das 
modernas redes de computadores, tendo como base principal o funcionamento das redes TCP/IP desde a 
camada física até à camada de aplicação.
No final, os alunos adquirem as seguintes aptidões/competências: (i) compreensão dos mecanismos básicos 
das redes de comunicação; (ii) compreensão do funcionamento das redes TCP/IP desde a camada física até à 
camada de aplicação; (iii) competências básicas de configuração de redes de comunicação and (iv) 
competências básicas de programação de aplicações distribuídas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course unit aims to introduce the students to the basic principles of modern computer networks. It is 
focused on the understanding of TCP/IP network fundamentals from the bottom physical layer up to the top 
application layer.
At the end, the students acquire the following faculties/competences: (i) understanding of the basic 
mechanisms of communication networks; (ii) understanding of the TCP/IP networks fundamentals from the 
physical layer up to the application layer; (iii) basic competences on the configuration of computer networks 
and (iv) basic competences on the programming of distributed applications.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Camada física: sinais; meios guiados e não guiados; sistemas PAM e PCM; interferência entre símbolos; 
potência e atenuação de sinais; modulação analógica e digital; transmissão digital passa-banda.
2 Camada de ligação: Ethernet; Token Ring; PPP; WiFi; deteção de erros; protocolos ARQ.
3 Desempenho de acesso múltiplo: utilização vs. carga da rede do ALOHA, CSMA, CSMA/CD e Token Ring; 
atraso médio do TDMA, FDMA e CDMA.
4 Camada de ligação: bridges/switches; domínios de colisão e de broadcast; IEEE 802.1Q redes virtuais; IEEE 
802.1D Spanning Tree; evolução para o RSTP e o MSTP.
5 Camada de rede: protocolo IP; encaminhamento; fragmentação; ARP; ICMP; DNS; DHCP; endereçamento 
privado NAT/PAT; protocolos IGP e EGP; “distance vector” vs. “link state”; RIP e RIPv2. 
6 Camada de transporte: UDP; TCP (gestão de ligação, controlo de fluxo e de congestão); sockets.
7 Camada de aplicação: arquiteturas cliente-servidor e peer-to-peer; TFTP vs. FTP; comunicações Web; correio 
eletrónico.

6.2.1.5. Syllabus:
1 Physical layer: signals, guided and unguided transmission media; PAM and PCM systems; inter-symbol 
interference; signal power and attenuation; analog and digital modulation; band-pass digital transmission.
2 Link layer: Ethernet; Token Ring; PPP; WiFi; error detection; ARQ protocols.
3 Performance of multiple access protocols: utilization vs. load of ALOHA, CSMA, CSMA/CD and Token Ring; 
average delay of TDMA, FDMA and CDMA.
4 Link layer: bridges/switches; collision and broadcast domains; IEEE 802.1Q Virtual LANs; IEEE 802.1D 
Spanning Tree; evolution to RSTP and MSTP.
5 Network layer: IP protocol; routing; fragmentation; ARP; ICMP; DNS; DHCP; private addressing and 
NAT/PAT; IGP and EGP protocol types; distance vector vs. link state; RIP and RIPv2. 
6 Transport layer: UDP; TCP (connection management, flow and congestion control); TCP/IP sockets.
7 Application layer: client-server and peer-to-peer architectures; TFTP vs. FTP; Web communications (HTTP); 
email (SMTP, POP3, IMAP).

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Esta unidade curricular destina-se a introduzir os alunos aos princípios básicos de funcionamento das 
modernas redes de computadores que têm como organização protocolar (tanto ao nível das redes públicas 
que compõem a Internet, como ao nível das Intranets privadas) a arquitetura TCP/IP baseada em 5 camadas 
protocolares (física, ligação, rede, transporte e aplicação). Assim, o conteúdo da disciplina endereça os 
aspetos mais fundamentais de cada uma destas camadas protocolares permitindo aos alunos ficarem com 
uma visão de como cada camada protocolar cumpre com os seus objetivos e de como a conjugação das 
diferentes camadas protocolares permite a comunicação entre computadores à escala planetária.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This course unit aims to introduce the students to the basic principles of modern computer networks. These 
networks are characterized by a protocol organization (both on the public networks composing the Internet 
and on the private Intranets) based on the five layers defined by the TCP/IP architecture (physical, link, 
network, transport and application). Therefore, the content of this course covers the most fundamental aspects 
of each of these layers. At the end, students understand how each layer implements its own objectives and 
how the combination of the different layers enables computers to communicate worldwide.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Esta unidade curricular considera aulas teóricas de exposição da matéria e aulas práticas de realização de 
trabalhos laboratoriais. A componente prática da disciplina inclui ainda a realização de um trabalho de 
programação. Os trabalhos laboratoriais abrangem experiências com equipamentos reais de análise das 
camadas protocolares de ligação, de rede, de transporte e de aplicação e têm como objetivo a validação 
prática dos conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas. O trabalho de programação visa a utilização de 
sockets TCP/IP no desenvolvimento de uma aplicação distribuída em linguagem JAVA.
A avaliação final é dada por uma componente teórica (70%) e uma componente prática (30%). A componente 
teórica tem avaliação mista dada por um teste a meio do semestre e um teste na época de exames. A 
componente prática é dada por avaliação contínua do desempenho dos estudantes na execução dos trabalhos 
práticos e do trabalho de programação ao longo do semestre. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
This course unit considers theoretical lectures and practical classrooms. The course topics are presented in 
theoretical exposition lectures. The practical component includes four lab assignments and one programming 
assignment. The lab assignments involve the setup of small networks with real equipment where protocol 
analysis is conducted on all TCP/IP layers aiming to validate the knowledge acquired on the theoretical 
lectures. The programming assignment is the development in JAVA of a distributed application using TCP/IP 
sockets.
The evaluation is composed by a theoretical evaluation component (70%) and a practical evaluation 
component (30%). The theoretical evaluation component is given by two written exams, one in the middle of 
the semester and another in the exams time period. The practical evaluation component is given by the 
continuous evaluation, throughout all semester, of student’s performance in executing the lab assignments 
and the programming assignment.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Os trabalhos laboratoriais são concebidos por forma a validarem na prática os conhecimentos adquiridos nas 
aulas teóricas. Além disso, os trabalhos laboratoriais envolvem a configuração de equipamentos reais 
(switches, routers, etc…) dando assim aos alunos as competências básicas de configuração de redes de 
comunicação.
O trabalho de programação, envolvendo a utilização de sockets TCP/IP, permite aos alunos exercitarem as 
diferentes formas de comunicação que as redes de computadores disponibilizam às aplicações dotando-os 
assim das competências básicas necessárias na programação de aplicações distribuídas. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lab assignments are conceived with the aim of validating the knowledge acquired on the theoretical 
lectures. Moreover, these assignments involve the setup of small networks with real equipment (switches, 
routers, etc…) enabling the students to acquire the basic competences on the configuration of computer 
networks.
The programming assignment, which involves the use of TCP/IP sockets, let the students understand the 
different ways the network can be used for application communications, enabling, in this way, the students to 
acquire the basic competences on the programming of distributed applications.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

- Kurose J., Ross K., “Computer Networking: a Top-Down Approach", 5th edition, Addison Wesley, 2009
- Stallings W., “Data and Computer Communications", 8th Edition, Prentice-Hall, 2006
- Bruce Carlson A., Paul Crilly P., Rutledge J., “Communication Systems”, 4th edition, McGraw-Hill, 2002

Mapa IX - Introdução à Inteligência Artificial / Introduction to Artificial Intelligence

6.2.1.1. Unidade curricular:
Introdução à Inteligência Artificial / Introduction to Artificial Intelligence

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luís Filipe de Seabra Lopes | Carga letiva: T:45/PL:90/OT:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

n.a 

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
A disciplina de Introdução à Inteligência Artificial fornece alguns dos conceitos nucleares na área de 
Inteligência Artificial, desde a noção de agente até técnicas de pesquisa e planeamento. Esta disciplina serve 
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também o objectivo de familiarizar os alunos com os paradigmas de programação declarativos, historicamente 
associados à área da Inteligência Artificial, mas com aplicações que vão para muito para além desse âmbito.

Competências:
1. Utilizar a linguagem Mercury e o paradigma da programação declarativa a um nível básico.
2. Projectar e desenvolver agentes reactivos e/ou deliberativos a um nível básico, incluindo a utilização de 
técnicas de representação do conhecimento e raciocínio, pesquisa e planeamento.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objetivos:
The “Introduction to Artificial Intelligence” course presents some of the core concepts in the Artificial 
Intelligence field, from the notion of agent to search techniques and planning. This course also serves the 
purpose of acquainting students with the declarative programming paradigms, historically associated with the 
Artificial Intelligence field, but with applications that go far beyond that scope.

Competências:
1. Basic competence to use the Mercury language and the functional/logic programming paradigm.
2. Basic competence to design and develop reactive and / or deliberative agents, including the use of 
techniques for knowledge representation and reasoning, search and planning.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Motivação: como representar o conhecimento? resolver problemas? gerar sequências de acções? aprender 
com a experiência? 2. Paradigmas de programação declarativa no desenvolvimento de aplicações de 
Inteligência Artificial; apresentação detalhada da linguagem declarativa Mercury. 3. A noção de agente; 
agentes reactivos, deliberativos e híbridos; arquitecturas de agentes.4. Formalismos para a representação do 
conhecimento: lógica de primeira ordem, redes semânticas e suas variantes, linguagem KIF.5. Resolução de 
problemas e métodos de pesquisa: pesquisa não informada (em largura, de custo uniforme, em profundidade, 
em profundidade com limite, em profundidade com limite crescente); pesquisa informada gulosa, A* e suas 
variantes; pesquisa por propagação de restrições; pesquisa por melhorias sucessivas.6. Planeamento de 
sequências de acções: representação das acções STRIPS e PDDL; planeamento no espaço de estados e de 
soluções; planeamento progressivo e regressivo; planeamento hierárquico

6.2.1.5. Syllabus:
1. Motivation: how to represent knowledge? how to solve problems? how to generate sequences of actions? 
and how learn from the experience?
2. Declarative programming in the development of applications of Artificial Intelligence. Detailed presentation 
of logic/functional language Mercury.
3. The notion of agent; reactive agents, deliberative and hybrid agents; agent architectures.
4. Formalismos for the representation of knowledge: first-order logic, semantic networks and their variants, the 
KIF language.
5. Problem solving and search methods (breath-first, uniform cost, depth-first, iterative deepening); informed 
search (greedy, A * and its variants); search with constraint satisfaction; hill-climbing and simulated annealing.
6. Planning for action sequences: representations of actions (STRIPS and PDDL); planning in state-space and 
planning in solution-space; progression and regression planning; hierarchical planning. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O ponto nº 2 do programa cobre o objectivo nº 1. Os restantes pontos do programa cobrem o objectivo nº 2.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Point nr. 2 of the program covers objective nr. 1. The remaining points of the program cover objective nr. 2.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas de exposição da matéria e aulas práticas que serão a base de experimentação e 
compreensão aprofundada dos principais tópicos abordados nas aulas teórico-práticas, nomeadamente:

1. Exercícios simples de utilização da linguagem declarativa apresentada em detalhe nas aulas teóricas
2. Exercícios aplicados aos diferentes tópicos de inteligência artificial leccionados nas aulas teóricas, 
nomeadamente:
2.1. Redes semânticas
2.2. Pesquisa em árvore
2.3. Pesquisa por melhorias sucessivas e pesquisa por propagação de restrições

Avaliação:
• Avaliação prática (4 testes práticos) com um peso de 40% na nota final
• Exame, com um peso de 60% na nota final

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course topics are initially presented to the students in theoretical exposition lectures. Classroom practices 
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are the basis for experimentation and deeper understanding of the main topics addressed in lectures. 
Classroom practical lectures are based on:

1. Simple exercises for practicing the use of the declarative language presented in detail in lectures.
2. Exercises for practicing the applications of the artificial intelligence techniques and methods presented in 
lectures, namely:
2.1 Semantic networks
2.2. Tree search
2.3. Iterative improvement search and constraint-based search

Avaliação:
• Practical evaluation (4 practical tests), with a weight of 40% in the final score 
• Exam, with a weight of 60% in the final score

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Os objectivos, tal como enunciados, envolvem a aquisição de diversos conceitos nas áreas da programação 
declarativa e inteligência artificial, bem como a aquisição de competências práticas ao nível da utilização 
desse tipo de programação, nomeadamente para implementar técnicas de inteligência artificial. Esta dualidade 
entre teoria e prática reflecte-se na forma como a disciplina está organizada: aulas teórico-práticas e práticas; 
e avaliação prática ao longo do semestre combinada com avaliação teórica por exame.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives of the course, as stated above, involve the acquisition of general concepts in the declarative 
programming and artificial intelligence areas, as well as the acquisition of practical competences both 
concerning the use of that programming paradigm, namely to implement artificial intelligence techniques. This 
duality between theory and practice is reflected on the course organization: theoretic-practical lectures and lab 
practices; practical evaluation in several moments along the semester combined with a theretic-practical exam 
at the end.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Russell, S., e P. Norvig - Artificial Intelligence: A Modern Approach, third edition, Prentice Hall, 2010.
Costa, E., e A. Simões - Inteligência Artificial: Fundamentos e Aplicações, 2ª ed., FCA, 2008.
M. Bratko,I.- Prolog Programming for Artificial Intelligence, 3a. ed., 2001.
Nils Nilsson, Artificial Intelligence: a New Synthesis, Morgan Kaufman, 1998.
Mauny - The Functional Approach to Programming, Cambridge University Press, 1998.

Mapa IX - Sistemas de Operação / Operating Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas de Operação / Operating Systems

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

António Rui de Oliveira e Silva Borges | Carga letiva: T:30/PL:90/OT:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Artur José Carneiro Pereira | Carga letiva: PL:90
Miguel Augusto Mendes Oliveira e Silva | Carga letiva: PL:90

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Artur José Carneiro Pereira | Carga letiva: PL:90
Miguel Augusto Mendes Oliveira e Silva | Carga letiva: PL:90

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
- apresentar os conceitos mais importantes sobre a organização dos sistemas de operação actuais; 
- introduzir a programação concorrente e os mecanismos principais de comunicação e de sincronização entre 
processos; 
- familiarizar os alunos com a organização interna do Unix. 
Competências a adquirir:
- compreensão do mecanismo da multiprogramação e da organização geral de um sistema de operação actual; 

- capacidade de projecto de aplicações concorrentes simples; 
- capacidade para integrar uma equipa de desenvolvimento de software ao nível da programação de sistemas. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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Objectives:
- to present the most important concepts about the organization of present day operating systems; 
- to introduce concurrent programming and the most important mechanisms for interprocess communication 
and synchronization; 
- to acquaint the students with Unix internal organization. 
Learning outcomes:
- to gain a good understanding of how multiprogramming works and of the general organization of present day 
operating systems; 
- to develop skills for the project and the implementation of simple concurrent applications; 
- to be able to carry out productive work as a member of a team that develops system programming software. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceitos Introdutórios: O que é um Sistema de Operação – Evolução - Arquitectura interna do Linux 
Gestão do Processador em Multiprogramação: Conceito de Processo – Modelação e comutação de processos 
- Scheduling do processador - Processos em Linux
Comunicação entre Processos: Condições de corrida no acesso a estruturas de dados partilhadas -Soluções 
para o problema de acesso a uma região crítica com exclusão mútua – Sincronização – Deadlock - Estudo de 
problemas gerais em prog concorrente - IPC em Linux
Gestão da memória: Hierarquia da memória principal - Organização da memória - Mem real vs. mem virtual -
Papel da área de swapping - Mem real - Mem virtual
Input / Output: Obj. num ambiente multiprog - Rotinas de serviço à interrupção - Device drivers - Software 
independente do dispositivo - Modelo usado em Linux 
Sistema de ficheiros: Modelo da memória de massa - Organização hierarquizada da informação - Tipos de 
sistemas de ficheiros (Linux) 
Protecção e Segurança: Introdução

6.2.1.5. Syllabus:

Introductory concepts: What is an Operating System - Evolution - Linux internal architecture
Processor management in multiprogramming: What is a process - Process modeling and switching - Processor 
scheduling - Linux process model 
Interprocess communication: Race conditions on access to shared data - Solutions to the problem of access to 
a critical region with mutual exclusion – Synchronization – Deadlock - Discussion of general problems in 
concurrent programming - IPC in Linux 
Memory management: Memory hierarchy - Issues to be dealt with in a multiprog environment -
Real memory organization vs. virtual memory organization - Role of the swapping area - Real memory 
management - Virtual memory management 
Input / Output: Goals to be fulfilled in a multiprog environment - Interrupt service routines - Device drivers -
Device independent software - Linux model 
File systems: Mass storage model - Information hierarchy - Types of file systems
Protection and Security: Introduction

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A disciplina tem dois objectivos principais: i) apresentar os conceitos mais importantes sobre a organização 
dos sistemas de operação actuais; ii) introduzir a programação concorrente e os mecanismos principais de 
comunicação e de sincronização entre processos.
Os capítulos 1 a 7 estão dedicados à cobertura genérica de i). Partes do capítulo 2 e a maior parte do capítulo 3 
estão dedicados à cobertura de ii).
O objectivo iii): “familiarizar os alunos com a organização interna do Unix” é coberto ao longo de toda a 
disciplina porque o Linux é usado como exemplo de trabalho e é sobre ele que se explicam os conceitos 
principais e se faz demonstrações específicas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course has two major goals: i) to present the most important concepts about the organization of present 
day operating systems; ii) to introduce concurrent programming and the most important mechanisms for 
interprocess communication and synchronization.
Chapters 1 through 7 are generally dedicated to cover goal i). Parts of chapter 2 and most of chapter 3 are 
dedicated to cover goal ii).
Goal iii): “to acquaint the students with Unix internal organization” is covered all along because Linux is used 
as a working example where major concepts are explained and demonstrations are carried out.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O obj. das aulas teóricas é a apresentação de tópicos específicos da matéria. A abordagem pressupõe uma 
metodologia de participação directa dos alunos na discussão, procurando desenvolver competências de 
raciocínio crítico e de aprendizagem de técnicas gerais de resolução de problemas. As aulas práticas seguem 
uma prática do saber fazer. Na primeira parte, são usadas na discussão de temas associados à realização da 
tarefa da semana relativa ao trabalho 1. Na segunda, são usadas na resolução de exercícios sobre IPC como 
preparação para o trabalho 2. Trabalho 1 - Sistema de ficheiros (grupo: 6 elem) Modelação e implementação de 
um sistema de ficheiros e sua integração em Linux.Trabalho 2 – Prog concorrente em Unix (grupo: 2 elem) 
Implementação de um problema concorrente usando semáforos e memória partilhada, monitores ou passagem 
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de mensagens.
Avaliação:Exame escrito + desafio (50%)
Miniteste intercalar sobre o sistema de ficheiros implementado (15%)
Trabalho 1 (20%)
Trabalho 2 (15%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures present specific topics of the syllabus. The adopted approach tries to entice the students to 
participate actively in the discussion and to help them to develop skills of critical reasoning and to learn 
general techniques of problem solving. Labs follow the motto "you learn by doing". In the first half of the 
course, they are used to discuss issues concerning the task of the week on work assignment 1. In the second 
half, they are used to solve small problems in connection to IPC in preparation for work assignement 2. Work 
assignment 1 -File systems (group size: 6 elements) Modeling and implementation of a small file system for 
Linux. Work assignment 2 -Concurrent programming in Unix (group size: 2 elements) Implementation of a 
concurrent problem using either semaphores and shared memory, monitors or message passing
Assessment: End of term written examination + challenge (50%)
Midterm quiz on the implemented file system (15%)
Work assignment 1 (20%)
Work assignment 2 (15%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Usam-se diversas estratégias para garantir que as competẽncias listadas acima são atingidas:
- as aulas teóricas são organizadas de modo a apresentar claramente o problema de engenharia em discussão, 
a estimular os alunos a procurar soluções para ele e a explicar, sempre que possível, porque é que uma 
solução particular foi adoptada
- no trabalho 1, tenta-se simular uma equipa de desenvolvimento de software: os alunos são organizados em 
grupos de 6, cada um a desempenhar um papel bem definido em cada semana (relator, produtor de código e 
testador) e organiza-se um encontro com o docente onde a tarefa da semana é discutida
- no trabalho 2, as primitivas IPC do Unix são estudadas e demonstradas detalhadamente nas aulas práticas 
através de exercícios simples
- as sessões de orientação tutorial são usadas em parte para a discussão de tópicos específicos de 
engenharia de software: robustez do código, desenho para o teste, programação por contrato e produção de 
documentação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to attain the learning outcomes listed above several strategies are employed:
- lectures are organized in manner to present clearly the engineering problem under discussion, to entice the 
students to think about different ways to solve it and to explain, whenever possible, why a specific solution 
was preferred over the others
- for work assignment 1, one tries to mimic a software development team: the students are organized in groups 
of 6, each with a specific role for the week (reporter, code developer, tester) and a meeting is promoted with the 
instructor to present the week's work
- for work assignment 2, all IPC primitives are demonstrated first in the labs through the resolution of simple 
exercises
- tutorials are in part used for the discussion of special issues of software engineering: code robustness, 
design for testing, contract programming and documentation development.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Modern Operating Systems, A.S. Tanenbaum, Prentice-Hall International
Operating Systems, W. Stallings, Prentice-Hall International
Operating Systems Concepts, Silberschatz, Galvin e Gagne, John Wiley & Sons

Mapa IX - Arquitectura de Redes / Network Architectures

6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura de Redes / Network Architectures

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Salvador Serra Ferreira | Carga letiva: T: 15 / PL: 45 / OT15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Susana Isabel Barreto de Miranda Sargento - T: 15 / PL: 45
João Paulo Silva Barraca - PL: 45

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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Susana Isabel Barreto de Miranda Sargento - T: 15 / PL: 45
João Paulo Silva Barraca - PL: 45

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
Fornecer uma visão global das arquiteturas de redes de comunicações e competências do planeamento, 
implementação e gestão de redes empresariais de pequena, média e grande dimensão.

Competências:
ｷ ｷ ｷ ｷ Perceber os mecanismos avançados e arquiteturas das redes de comunicações empresariais.
ｷ ｷ ｷ ｷ Perceber o funcionamento das redes TCP/IP desde o nível físico até ao nível aplicacional.
ｷ ｷ ｷ ｷ Competências avançadas no planeamento, implementação e gestão de redes e serviços de empresas de 
pequena, média e grande dimensão.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objetivos:
Provide an overview of network architectures and skills in planning, deploying and managing small, medium 
and large enterprise networks.

Competências:
ｷｷｷｷStudents should acquire the following knowledge / skills: Understand the mechanisms and architectures of 
advanced enterpris e communications networks.
ｷ ｷ ｷ ｷ Understand the workings of TCP / IP from the physical layer to the application level.
ｷ ｷ ｷ ｷ Advanced skills in planning, deploying and managing networks and services for small, medium and large 
businesses.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Noções de arquitetura de redes empresariais: organização hierárquica em camadas, necessidade de 
redundância nas diversas camadas. Projeto de rede: modelo de desenho de rede (acesso, distribuição, 
núcleo), critérios de escolha de equipamentos. 2. Redes Locais: Ethernet (VLAN) 3. Endereçamento IPv4 e 
IPv6: endereçamento, multicast e mecanismos de transição IPv4/IPv6. 4. Serviço de suporte ao 
endereçamento: DNS avançado (configuração de zonas e DNSSEC). 5. Encaminhamento na camada de rede: 
protocolos de encaminhamento interno (RIPng, OSPFv2 e OSPFv3, IS-IS, EIGRP) 6. Encaminhamento 
multicast: os protocolos IGMP e MLD, protocolos de encaminhamento DVMRP, MOSPF e PIM (dense-mode, 
sparse-mode e source specific multicast). 7. Redes sem fios. Redes de curto alcance. 8. Tópicos de segurança: 
ligações seguras e VPNs. Políticas de controlo de acesso. 9. Gestão de Redes Locais: SNMP, RMON, SMI 10. 
Qualidade de serviço: arquiteturas Integrated Services e Differentiated Services. 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Notions of corporate networks architectures: hierarchical organization in layers, need for redundancy in the 
various layers. Network Design: Network design models (access, distribution, core), criteria for choice of 
equipments. 2. Local Area Networks: Ethernet (VLAN) 3. IPv4 and IPv6: addressing, multicast, and IPv4/IPv6 
transition mechanisms. 4. Addressing support service: DNS advanced (DNSSEC and zone configuration). 5. 
Routing at the network layer: internal routing protocols (RIPng, OSPFv2 and OSPFv3, IS-IS, EIGRP) 6. Multicast 
Routing: IGMP and MLD protocols, routing protocols DVMRP, MOSPF and PIM (dense-mode, sparse mode and 
source-specific multicast). 7. Wireless networks. 8. Security topics: secure connections and VPNs. Access 
control policies. 9. Local Network Management: SNMP, RMON, SMI 10. Quality of service: Integrated Services 
architectures and Diferentiated Services. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os pontos 1 e 7 dos conteúdos programáticos fornecem aos estudantes uma visão global dos equipamentos 
de rede, respetivas tecnologias e protocolos interligação e interação. No ponto 1 são ainda apresentados os 
conceitos de desenho de rede do ponto de vista arquitetural e de integração dos diferentes 
mecanismos/serviços de rede. Os diferentes aspetos do desenho de redes empresariais são devidamente 
enquadrados em função da dimensão da rede e objetivo da mesma.
Os pontos 2 a 6, 8 e 10 dos conteúdos programáticos fornecem ao alunos de forma progressiva e integrada os 
conhecimentos sobre os mecanismos e serviços de rede que irão permitir aos mesmos perceber o 
funcionamento das redes desde o nível físico até ao nível aplicacional e adquirir competências na 
implementação de redes empresariais de toda as dimensões e propósitos.
O ponto 9 dos conteúdos programáticos apresenta aos alunos os mecanismos e melhores práticas da gestão 
de redes.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Points 1 and 7 of the syllabus provide students with an overview of network equipments, underlying 
technologies and respective interconnection and interaction protocols. In point 1 is still presented the 
concepts of network design from the standpoint of architectural and integration of different network 
mechanisms/services. The different aspects enterprise networks design are presented and related to the size 
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and purpose of the network.
Points 2 to 6, 8 and 10 of the syllabus to provide students in a progressive and integrated knowledge on the 
mechanisms and network services. This will enable them to understand the functioning of the networks from 
the physical layer up to the application level and acquire skills on the implementation of enterprise networks of 
all sizes and purposes.
Point 9 of the syllabus introduces students to the mechanisms and best practices of network management.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
Aulas teóricas de exposição da matéria, aulas práticas de realização de trabalhos práticos laboratoriais e a 
realização de um projeto ao longo do semestre para integração progressiva dos conhecimentos adquiridos. 

Avaliação:
A avaliação é mista. A avaliação terá uma (i) componente teórica, envolvendo testes e exame escritos, e uma 
(ii) componente prática envolvendo (a) trabalhos laboratoriais, (b) mini-testes de escolha múltipla e (c) projeto 
integrador e respetivos relatórios com defesa oral. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
Theoretical exposure of matter, practical classes with laboratory assignments and the realization of a project 
throughout the semester for the progressive integration of acquired knowledge.

Evaluation:
The evaluation is mixed. The evaluation will have a (i) theoretical component, involving tests and a written 
exam, and (ii) a practical component involving (a) laboratory work, (b) multiple choice mini-tests and (c) an 
integrator project with respective reports and oral defense. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As aulas de exposição teórica fornecem aos estudantes os conhecimentos que são exercitados durante as 
aulas práticas em ambiente laboratorial de redes. A implementação e teste dos múltiplos 
mecanismos/protocolos/serviços de rede, utilizado equipamentos reais idênticos aos usados em ambiente 
empresarial, permite aos alunos apreender de forma mais eficiente os conhecimentos transmitidos durante as 
aulas teóricas. A apresentação de trabalhos práticos de dificuldade crescente permite aos alunos a apreensão 
dos conhecimentos de forma progressiva. A execução de um projeto semestral de desenho de rede onde é 
proposto aos estudantes o desenho, implementação e teste de uma rede empresarial de média dimensão 
permite aos estudantes integrar de forma progressiva os conceitos adquiridos nas aulas teóricas e práticas e 
adquirir elevadas competências profissionais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical classes provide students with knowledge that is exercised during the practical classes in a 
networking laboratory environment. The implementation and testing of multiple mechanisms / protocols / 
networking services, using equipment identical to those used in a real enterprise environment, allow students 
a more efficient incorporation of the knowledge transmitted during theoretical lectures. The presentation of 
practical assignments of increasing difficulty allows students to acquire knowledge and competences 
progressively. The execution of a network design project along the semester, where students design, 
implement and test a medium-sized enterprise network, enables students to integrate progressively the 
concepts acquired in the theoretical and practical classes and acquire high professional skills.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Computer Networks: A Systems Approach, Larry Peterson, Bruce Davie, Morgan Kaufmann, ISBN-13: 978-
0123850591, 5th Edition, 2011
Engenharia de Redes Informáticas, Edmundo Monteiro, Fernando Boavida, FCA, ISBN-13: 978-972-722-694-8, 
10 Edição Atualizada e Aumentada, 2011
Designing Cisco Network Service Architectures (ARCH), John Tiso, Cisco Press, ISBN-13: 978-1587142888, 3rd 
Edition, 2011
Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring the Internet, J. Kurose, K. Ross, Addison Wesley, 
ISBN-13: 978-0136079675, 5th Edition, 2009
Data and Computer Communications, William Stallings, Prentice Hall, ISBN-13: 978-0131392052, 9th Edition, 
2010
Jeff Doyle, Jennifer Carroll, Routing TCP/IP, Vol. 1 (CCIE Professional Development), Cisco Press, 2nd, edition, 
2005
Jeff Doyle, Jennifer Carroll, Routing TCP/IP, Vol. 2 (CCIE Professional Development), Cisco Press, 2001
Yusuf Bhaiji, Network Security Technologies and Solutions (CCIE Professional Development), Cisco Press, 1st 
edition, 2008

Mapa IX - Bases de Dados / Data Bases
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Bases de Dados / Data Bases

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Matos Moreira / Carga letiva T 3 / OT 15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Rui da Graça Rocha Ribeiro : T 27 / PL120

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rui da Graça Rocha Ribeiro : T27 / PL120

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
Dotar os alunos com conhecimentos fundamentais no domínio das bases de dados, nomeadamente, o 
desenho bases de dados relacionais, explorar as potencialidades de um sistema de gestão de bases de dados, 
compreender as diferentes possibilidades de interação com uma base de dados, desenvolver aplicações para 
acesso aos dados, e compreender o papel das bases de dados no ciclo de modelação e desenvolvimento de 
um sistema de software.

Competências:
C1. Desenvolver um modelo lógico para uma base de dados, usando modelos UML ou E/R;
C2. Desenhar o modelo físico da base de dados a partir do modelo lógico.
C3. Explorar a base de dados, usando SQL, incluindo uso de scripts, stored procedures e triggers 
C4. Capacidade para identificar problemas de desempenho, concorrência e segurança no acesso á base de 
dados e obter soluções simples para esses problemas
C5. Capacidade para desenvolver aplicações para acesso á base de dados, usando as API de acesso 
adequadas. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Goals
The goal of this course is to provide strong competences in designing relational databases, exploring a 
database management system, understanding the different modes of interaction with a database, developing 
database applications and understanding the role of databases in the lifecycle of a software system.

Skills:
C1. To develop a logical database model from UML or E/R diagrams;
C2. To create a physical database model from a logical database model;
C3. To explore a database using SQL, including scripts, stored procedures and triggers;
C4. To identify performance, concurrency and security problems in the database and to provide simple 
solutions to those problems.
C5. To develop data access applications using adequate API.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

P1. Introdução aos Sistemas de Gestão de Bases de Dados (SGBD): componentes, modelos de representação 
de dados e aplicações. P2. Modelação lógica de dados: dependências funcionais e normalização. P3. Modelo e 
álgebra relacional P4. Linguagens de interrogação: linguagem SQL, funções, procedimentos e gatilhos. P5. 
Gestão de transações: mecanismos de execução de transações, técnicas para o controlo da concorrência e 
recuperação no caso de falhas. P6. Proteção dos dados e gestão de privilégios. P7. Estruturas de 
armazenamento de dados: métodos de indexação, modelos de custo e modelos de análise de desempenho em 
BD. P8. Otimização de operações de interrogação: planos de execução, otimização baseada em heurísticas ou 
por estimativas de custos. P9. Desenvolvimento de aplicações de bases de dados.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Fundamental DBMS concepts: components, data models, database applications.
2. Logical data models: UML class models, E/R models. Functional dependencies, normalization
3. Relational model and relational algebra
4. Query languages: SQL, scripts, stored procedures, functions, triggers, cursors
5. Transaction management: transaction support, concurrency management, fail recovery
6. Data security and previlege management
7. Data storage models. Indexing structures and indexes. Cost models and analysis performance models.
8. Query optimization: execution plans, heuristic based or cost based estimation. 
9. Development of database applications. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objetivo O1 é assegurado pelos conteúdos programáticos P1 e P2, o objetivo O2 é assegurado pelos 
conteúdos programáticos P3 a P8, o objetivo O3 é suportado pelo conteúdo programático P9 e o objetivo O4 
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resulta da conjugação de todos os conteúdos programáticos abordados na unidade curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
C1 and C2 are supported by P1 and P2, C3 is supported by P3 and P4, C4 is supported by P5 through P8 and 
C5 is supported by P9.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas teórico-práticas devem introduzir os principais conceitos em bases de dados, recorrendo a exemplos 
práticos, se possível. A componente prática será a base de experimentação dos tópicos abordados nas aulas 
teórico-práticas e será dividida em duas partes:
• Serão propostos problemas de desenho de uma BD e respetiva tradução para o modelo relacional; 
problemas de implementação, interrogação, manutenção e gestão de uma BD; e criação de um interface para 
uma aplicação de BD.
• O desenvolvimento faseado de um trabalho prático a realizar em grupo, que deve abranger o 
desenvolvimento integral de uma BD. 
A avaliação é do tipo final, com um teste teórico (peso 60%) e um trabalho prático (peso de 40%) que será alvo 
de uma apresentação pública. Na época de recurso, pode ser realizado quer um teste teórico, quer 
apresentado um trabalho prático, sendo no entanto possível manter a nota do trabalho prático submetido 
durante a época normal. O peso de cada uma das componentes mantém-se.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lectures must introduce the theoretical concepts, resorting to practical examples, whenever possible.
The practical component will guide the students to experiment the concepts introduced during lectures and 
has two parts:
1. The practical classes are used to solve database problems, including, relational databases design, data 
storage, management and querying, and the creating of a database application interface.
2. The development of a take-home project covering all steps in the development of a database application.

The final grading has two components: a written examination (weight of 60%) and the take-home project 
(weight of 40%), which also includes a public presentation. During the appeal period (July), students have the 
possibility to perform a written examination or submitting a new project. The weight of the components holds.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Os problemas propostos sobre o desenho de bases de dados e a respetiva tradução para o modelo relacional 
dão resposta ao objetivo O1. Os problemas sobre implementação, interrogação, manutenção e gestão de uma 
BD dão resposta ao objetivo O2. O desenvolvimento faseado do trabalho prático cobre todos os objetivos 
propostos na unidade curricular.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The practice problems on databases design and their translation into relational models are related with C1 and 
C2. The practice problems on implementation, querying and management of a database fulfill C3 and C4. The 
development of the take-home project covers C5 as well as the other objectives established for this course.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
An Introduction to Database Systems, C.J.Date, 2004Professional SQL Server 2005 Programming, Robert 
Vieira, 2007
1. C. J. Date, "An Introduction to Database Systems", 8th Edition, Addison-Wesley, 2004, ISBN 0-321-18956-62. 
R. Elmasri, S. Navathe (2002). Fundamentals of database systems, 3rd edition.Addison-Wesley. ISBN 0-8053-
1755-4.3. Catherine M. Ricardo, "Databases Illuminated", Jones and Bartlett, 2004, ISBN 0-7673-3314-84.Robert 
Vieira, "Professional SQL Server 2005 Programming", Wiley Publishing (Wrox), 2007, ISBN 0-7645-8434-
05.Glenn A. Jackson, "Relational Database Design With MicroComputer Applications", Prentice-Hall

Mapa IX - Interacção Humano-Computador / Human-Computer Interaction

6.2.1.1. Unidade curricular:
Interacção Humano-Computador / Human-Computer Interaction

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Miguel de Jesus Dias / TP60 / PL 60 / OT 15 

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
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n.a 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
Disciplina introdutória à Interação Humano-Computador que tem como objetivos específicos:- promover a 
compreensão da importância da interface de utilizador;- fazer uma introdução à bibliografia da área; -
introduzir os conceitos, técnicas e ferramentas de projeto, implementação e avaliação de uma interface de 
utilizador;- desenvolver capacidades mais genéricas como raciocínio crítico, trabalho em grupo e 
comunicação oral e escrita.
Competências:
No final desta disciplina os alunos deverão estar habilitados a:- Reconhecer a importância da interface de 
utilizador - Reconhecer a importância de utilizar uma abordagem centrada no utilizador - Conhecer os 
principais princípios e paradigmas de usabilidade- Conhecer uma metodologia de desenvolvimento centrada 
no utilizador e saber aplicá-la- Conhecer os estilos de diálogo e as principais diretivas para a sua utilização-
Conhecer os principais dispositivos de entrada e saída e os principais métodos de avaliação da usabilidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Goals:
This is an introductory course in Human-Computer Interaction (HCI) intended to expose students to the basic 
concepts of the field. Its main objectives are to:1- emphasize the importance of good user interface design; 2-
introduce the literature of HCI ;3- introduce tools, techniques and ideas for user interface design, 
implementation and evaluation;4- facilitate communication with human-computer interaction experts. This 
course also intends to foster general capabilities such as critical thinking, team-work and communication 
skills.

Skills:
After this course, students should know:- The importance of user interfaces and of user centred design 
methodologies - usability principles and paradigms- a user centered design methodology and how to apply it 
in simple cases- dialog styles and main guidelines to use them correctly - the more common input/output 
devices and their characteristics - the main usability evaluation methods 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1-Introdução ao problema; princípios gerais do projeto de interfaces de utilizador e principais paradigmas de 
interação; 2-perfil do utilizador: sistema de processamento de informação, características relevantes; 3-
modelo conceptual e modelos mentais; 4- dispositivos de entrada e saída; 5- Desenho, implementação e 
avaliação de interfaces; 6- estilos de diálogo: características, resultados experimentais, condições de 
aplicação. 7-utilização do espaço e da cor no ecrã: princípios e recomendações, modelos de cor; 8-avaliação 
de interfaces de utilizador: objetivos e principais métodos de avaliação; 9- documentação para o utilizador; 10-
ciclo de vida do software interativo de acordo com uma abordagem centrada no utilizador, suas fases e 
principais resultados de cada fase; 11-modelos a utilizar no projeto de interfaces de utilizador: modelos do 
utilizador, análise de tarefas e notação do diálogo. 

6.2.1.5. Syllabus:
Foundations of Human-Computer Interaction: 1-Introduction to the problem: Human-Computer Interaction, 
user interface, usability principles and paradigms; 2-User profile: Human Information Processing System, 
relevant characteristics; 3-Conceptual and mental models; 4-Input/output devices: existing devices and 
usability issues. 5-Design, implementation and evaluation of user interfaces: 6-Dialog styles: classification, 
characteristics and applicability, principles and guidelines to their use; 7-Screen layout and colour: principles 
and guidelines; colour models; 8-Evaluation methods: analytic methods and methods that involve users, 
characteristics and selection; 9-Help and documentation: characteristics and guidelines for their preparation; 
10-User-centred design of user interfaces: overview of a methodology; phases of the lifecycle of interactive 
software and Usability Engineering; 11-Models to be used in the design process.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos da disciplina estão em linha com os objetivos da mesma: Uma introdução geral 
ao tópico e aos princípios principais assim como a introdução ao sistema de processamento humano de 
informação mostra a importância da interface do utilizador e do desenvolvimento centrado no utilizador assim 
como introduz a principal literatura da área. A apresentação dos diferentes dispositivos de entrada e saída e 
dos estilos de diálogos mais comuns permite a perceção das suas características e de como utiliza-los em 
interfaces. Finalmente o estudos da técnicas da avaliação de interfaces mostra a importância da validação 
com utilizadores e apresenta algumas das técnicas que podem ser utilizados para obter informação dos 
utilizadores durante o desenvolvimento de interfaces. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The programmatic contents are in line with the objective of the course: a general introduction to the topic and 
the main principles as well as an introduction to the Human Information Processing System shows the 
importance of the user interface and user centred design and introduce the main literature. The presentation of 
input/output devices and the more common dialog styles allows understanding their characteristics and how 
to use them to design usable interfaces. Finally the study of usability evaluation techniques shows the 
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importance of validating interfaces with users and presents some of the more common techniques that can be 
used to get feedback from user during users interface development.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia: Nas aulas teóricas são apresentados conceitos fundamentais e exemplos de aplicação. A 
componente prática da disciplina desenvolve-se em duas fases: numa primeira fase devem ser avaliadas 
aplicações (se possível, desenvolvidas para diferentes plataformas), sites, dispositivos de eletrónica de 
consumo ou outros dispositivos interativos, utilizando diferentes técnicas de avaliação (heurística, 
observação e outros). Numa segunda fase deverá desenvolver-se o projeto de uma interface, seguindo uma 
abordagem centrada no utilizador, sendo a ênfase colocada na análise de requisitos. Esta fase deverá também 
incluir o desenvolvimento de um protótipo e avaliação de alguns aspetos. Os trabalhos deverão ser realizados 
em grupos de 2 alunos, sendo desejável que possam ser organizados para que vários grupos contribuam para 
o mesmo objetivo. Os trabalhos devem também incluir uma apresentação oral ou uma demonstração, bem 
como um relatório escrito.
Avaliação: Exame e trabalhos em grupo. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Metodologia:
Lectures present the fundamentals of Human-Computer Interaction, as well as application examples. Practical 
classes address user interface evaluation and design in two practical assignments. The first assignment, 
concerning evaluation, involves evaluating the user interface of an application, site, or interactive device using 
several evaluation methods (as heuristic evaluation, observation or controlled experiments). The second 
assignment, concerning the design of a user interface follows a user centered approach; its focus is on the 
requirements analysis, however it includes the development of a prototype and partial evaluation. Assignments 
include an oral presentation and/or written report and demonstration.

Avaliação:
Exam and practical assignments. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A combinação de aulas teóricas apresentando os principais aspetos do desenvolvimento de interfaces com 
utilizadores com aulas práticas onde os alunos são confrontados com interfaces e exemplos reais garante um 
equilíbrio correto entre conteúdos teóricos e exemplos práticos de interfaces. Os dois trabalhos práticos sobre 
avaliação e desenvolvimento confrontam os alunos com todos os passos e aspetos necessários ao 
desenvolvimento de interfaces desde a avaliação até a implementação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The combination of lectures presenting the main contents of the discipline with practical classes where the 
students can be confronted with real interfaces ensures that the knowledge is well balanced between 
theoretical contents and practical interfaces examples. The two assignments are on evaluation and interface 
development and guarantee that students are confronted with all the steps necessary to User Interface design 
from the design to the evaluation and the implementation.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Alan Dix, Janet Finlay, Gregory Abowd, Russell Beale, Human-Computer Interaction, 3rd edition, Prentice Hall, 
2004
Mayhew, D., The Usability Engineering Lifecycle – A Practitioners Handbook for User Interface Design, Prentice 
Hall, 1999
Mayhew, D., Principles and Guidelines in Software User Interface Design, Prentice Hall, 1992
Preece, J., Y. Rogers, H. Sharp, D. Benyon, S. Holland, T. Carey, Human Computer Interaction, Addison Wesley, 
1999
Ben Schneiderman, Catherine Plaisant, Designing the User Interface, 5th edition, Addison Wesley, 2009
Peter Mitchell, A Step-by-step Guide to Usability Testing, iUniverse, 2007
Ian Sommerville, Software Engineering, 7th ed., Addison Wesley, 2006

Mapa IX - Projecto em Engenharia Informática / Project in Informatics Engineering

6.2.1.1. Unidade curricular:
Projecto em Engenharia Informática / Project in Informatics Engineering

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Maria Amaral Fernandes | Carga letiva: 30TP / OT10

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Rui da Graça Rocha Ribeiro: 30 TP / OT10 
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Ilídio Fernando de Castro Oliveira : 30TP / OT10

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Rui da Graça Rocha Ribeiro: 30 TP / OT10 
Ilídio Fernando de Castro Oliveira : 30TP / OT10

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Esta UC tem 12 ECTS e é orientada à produção de software. É pedido aos alunos que apliquem conhecimentos 
adquiridos anteriormente implementar uma solução de software que FUNCIONE para um dado problema 
seguindo uma metodologia de desenvolvimento de software, a OpenUP. Durante o projecto, os alunos terão de 
lidar com situações mais realista (e.g. consequências e impacto das suas decisões, análise incorrecta e/ou 
incompleta). Ser-lhes-á pedido que apliquem conceitos básico de TDD (i.e. testes unitários, testes de 
integração). É esperado que os alunos ganhem sensibilidade relativamente a outros aspectos transversais ao 
desenvolvimento de software para a além das necessárias competências técnicas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This 12 ECTS project oriented course. Students are asked to apply their previously acquired technical skills 
and software development methodology OpenUP to implement a WORKING software solution to a given 
problem. Students will have to deal with more realistic conditions (e.g. impact and consequences of their 
decision, incomplete/incorrect analysis). They will be asked to apply basic concepts of TDD (i.e. unit and 
integration testing). In the process, students should gain sensibility for other transversal aspects of the 
software development behind the scope of technical skills.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Nesta UC é assumido que os alunos terão autonomia para conceber uma solução para um problema 
acompanhados pelos docentes. Aulas introdutórias poderão ser usadas para abordar problemas recorrentes 
ou a auxiliar a compreensão de certos a temas específicos necessários ao sucesso do projecto.
Na edição presente introduzimos conceitos básicos da plataforma web da J2EE (i.e. servlets, java server faces) 
e de testes unitários (i.e. junit, jmock) enquadrado na OpenUP. Os conceitos introduzidos são necessários 
para cumprir os objectivos da UC. 

6.2.1.5. Syllabus:
In this course, it is assumed that students will have autonomy to devise a solution to a problem tutored by 
course lecturers. Introductory lectures on specific subjects are possible to address recurrent issues or to help 
addressing the complexity of given subjects needed in the projects. 
In the present edition we have introduced basic concepts J2EE web (i.e. servlets, java server faces) and unit 
testing (i.e. junit, jmock) within a basic Test Driven Development conceptual frameworks. These concepts are 
needed to actually fulfil the course objectives. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Dada a especificidade da UC, baseada um projecto com a duração de um semestre, cuja temática pode variar 
de edição para edição, os conteúdos programáticos estão claramente dependentes destes.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Given the specificity of the course based on a semester long project, the contents of the course are clearly 
dependent on the context of the projects.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O foco do curso é na produção de software no contexto de equipas de 4 a 6 alunos seguindo a OpenUP como 
metodologia de desenvolvimento de software. As iterações e apresentações ao longo do projecto serão a 
oportunidade para os alunos defenderem as suas opções e obterem retorno por parte dos docentes e colegas. 
A coordenação do trabalho ao longo do projecto é responsabilidade dos alunos sob supervisão dos docentes.

Esta UC segue o modelo de avaliação contínua que é suportada em dois elementos: equipa (75%) que inclui a 
avaliação do projecto incluindo apresentações, iteração e demonstração e pessoal (25%) baseda no 
desempenho nas apresentaçõe e na apreciação dos docentes relativamente à contribuição no projecto.

Sendo uma UC com 12 ECTS, assumimos pro actividade por parte dos alunos. O tempo de contacto com o 
docente, incluindo as iterações do projecto, é usado para acompanhar o progresso do projecto e, em caso de 
necessidade, intervir ao nível da equipa e/ou projecto.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is focused on producing a software application using a OpenUP as software development 
methodology within teams of 4 to 6 elements. Project iterations will provide the opportunity for the students to 
support their decisions and receive feedback through presentations and reporting activities). The students 
coordinate their own work under light lecturers’ supervision.
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This course has continuous evaluation (avaliação contínua) that is supported on the project course according 
to 2 main components: Team level (75%) – assessment over the project including the several iterations and 
presentations. Personal (25%) – based on personal presentations and on lecturer assessment on individual 
project participation.

As this course is a 12 ECTS course, we assume pro activity on the students’ side. The contact time with 
lectures, including regular iterations, is used to monitor the project progress and, in case of need, intervene at 
team and/or project level.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

O projecto é central à UC e será onde os alunos aplicarão as competências técnicas adquiridas anteriormente 
e a OpenUP como metodologia num projecto de software.

O project irá fomentar o trabalho em equipa e fortalecer a componente de gestão de projectos ( e.g. atribuição 
de funções e responsabilidades). Ao longo das várias fases da OpenUP versando diferentes disciplinas da 
engenharia de software (e.g. análise, modelação, implementação, teste e documentação), os alunos terão de 
lidar com situações a que normalmente não estão habituado nomeadamente as consequências de decisões e 
incorrecções ao nível de um projecto pelo qual são responsáveis. Como estratégia da UC, o controle da 
complexidade dos projectos é efectuado ao nível da arquitectura das soluções o que ajuda a garantir 
uniformidade entre projectos.

Dado o foco na OpenUP, os alunos necessitarão aplicar conceitos básicos de TDD (i.e. testes unitários e de 
integração ).

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The project is core to the course and is where students will apply their previously acquired technical skills and 
OpenUP in software project.

The project will foment the work in teams, and strengthen the component of project management (e.g. 
impersonate roles, assume responsibilities). Along the several phases of OpenUP including software 
engineering related disciplines (e.g. analysis, modelling, implementation, test and documentation), students 
will also deal with more realistic conditions (e.g. dealing with emerging issues like consequences of 
incomplete/incorrect analysis). As a strategy, we control the projects complexity at the architecture level, 
which helps to achieve some uniformity among the projects. 

Given the focus on OpenUp ( based on TDD ), students will be asked to apply basic concepts of TDD (i.e. unit 
and integration testing).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
OpenUP
http://epf.eclipse.org/wikis/openup/

UML
Ambler 2005, Cambridge University Press, 2005 
ISBN: 0-521-61678-6

Arquitectura de software 
P. Eeles, P. Cripps (2009), Addison-Wesley Professional; 1 edition (July 24, 2009)
ISBN-10: 0321357485 | ISBN-13: 978-0321357489

Testes
Peter Farrell-Vinay (2008) , Publisher: Auerbach Publications; 1 edition (March 7, 2008)
ISBN-10: 0849393833 | ISBN-13: 978-0849393839 

Dependendo dos projectos e de características específicas de cada edição outras referêncis podem ser 
sugeridas.

Mapa IX - Arquitectura de Computadores Avançada / Advanced Computer Architecture

6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura de Computadores Avançada / Advanced Computer Architecture

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Nuno Panelas Nunes Lau | Carga letiva: T:30/P:30/OT:15

Página 110 de 219ACEF/1213/10912 — Guião para a auto-avaliação

20-12-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=80850407-20c7-331f...



6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a 

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Objetivos:
• Compreensão dos conceitos avançados incorporados nas gerações recentes de processadores e de como 
estes afectam o desempenho do sistema computacional
• Compreensão de modelos de programação usados em multimédia e em GPUs
• Utilização de técnicas de optimização avançadas
• Adquirir familiaridade com ferramentas de simulação de arquitecturas

Competências:
• compreender as principais tecnologias usadas nos processadores modernos
• capacidade de usar modelos de programação multimedia e destinados a GPUs
• capacidade de planear e executar simulações para testar diferentes configurações de processadores

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objetives:
• Understanding the advanced concepts integrated in recent generations of processors and how they affect the 
performance of the computer system. 
• Understanding the programming models used in multimedia and GPUs. 
• Learn how to use computer architecture simulation tools.

Outcomes:
• understanding the main technologies of modern processors
• Ability to use multimedia and GPU programming models
• ability to plan and execute a set of simulations to test different configurations of processors

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Avaliação do desempenho de computadores
2. Organização Pipelined de um processador
3. Processadores superescalares e VLIW
4. Multithreading e multiprocessadores
5. Extensões Multimedia de ISAs
6. GPUs ,DSPs, procs. Multimédia 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Performance Evaluation of a computer system 
2. Pipelined processors Organization and limitations to their operation.
3. Superscalar and VLIW processors.
4. Multithreading and multiprocessors. 
5. Multimedia Extensions to conventional instruction sets. 
6. GPUs, DSPs and Multimedia Processors

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos estão bem alinhados com os objectivos da disciplina. Assim, os pontos 1 a 4 
contribuem para os objectivos 1, 3 e 4, e os pontos 5 e 6 do programa contribuem para o objectivo 3.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The programme is obviously consistent with the objectives. Points 1 to 4 of the programme are related with 
objectives 1,2 and 4 and points 5 to 6 are related with objective 3.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
As aulas teóricas têm um carácter expositivo, ilustrado, sempre que possível, com exemplos de aplicação. A 
metodologia usadas nas aulas práticas é baseada em simuladores e programas didácticos para a ilustração 
dos princípios de funcionamento e na resolução de exercícios para a percepção de quais os efeitos das 
diferentes arquitecturas e de diferentes modos de organizar o software sobre o desempenho final do sistema 
computacional.

Avaliação:
• Componente Teórica (Avaliação periódica)
• 2 testes (meio do semestre/final do semestre)
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• Componente Prática (Avaliação contínua)
• 2 trabalhos, parte do teste final, desempenho nas aulas
• Nota final
• NF = 50%.CT + 50%.CP

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
The theoretical (T) classes have an expositive nature, illustrated, whenever possible, with application 
examples. The methodology used in practical classes is based in the use of simulators and educational 
applications for the illustration of the operation principles of the presented technologies and in solving 
exercises for the assessment of the effects of different architectures and different ways of organizing the 
software on the performance of the computer system.

Evaluation:
• Theoretical Component (Periodic Evaluation) 
• 2 tests (half of the semester / end of the semester) 
• Practical Component (Continuous Evaluation)
• 2 mini-projects, part of the final test, performance during classes
• Final Grade
• FG = 50%. TC + 50%. PC

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologias de ensino fornecem o suporte teórico dos conceitos desta disciplina, demonstrando a sua 
utilização prática através de exemplos relevantes e as aulas práticas usam frequentemente programas 
didácticos e simuladores de arquitecturas para demonstrar os conceitos e tecnologias apresentados na 
componente teórica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies provide the theoretical background, illustrated with concrete cases. In the labs 
students use didactic programs and simulators to demonstrate and test the lectured concepts and 
technologies.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Computer Organization and Design - the hardware/software interface J.Hennessy, D.A.Patterson, 3rd. Edition, 
Morgan Kaufmann, 2004
• Computer Architecture - a Quantitative Approach, D.A.Patterson, J.Hennessy, 4th. Edition, Morgan Kaufmann, 
2006

Mapa IX - Arquitectura de Redes Avançada / Advanced Network Architectures

6.2.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura de Redes Avançada / Advanced Network Architectures

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Rui Luís Andrade Aguiar / Carga letiva: T30 / PL 30 / OT15 

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Diogo Nuno Pereira Gomes: PL 60
Paulo Jorge Salvador Serra Ferreira: PL 30 

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Diogo Nuno Pereira Gomes: PL 60
Paulo Jorge Salvador Serra Ferreira: PL 30 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
O principal objectivo da disciplina Arquitecturas de Redes Avançadas é o estudo de tópicos avançados de 
redes, alguns deles já presentes nas atuais redes de comunicações, por forma a dar uma visão integrada das 
redes de comunicações, incluindo os aspetos de requisitos de redes, serviços e utilizadores; gestão; 
comunicações multimédia; mobilidade e redes móveis; mecanismos de autenticação; redes de distribuição de 
conteúdos; e modelos atuais e futuros de integração de serviços.

Competências:
No final desta disciplina pretende-se que os alunos sejam capazes de compreender:
1. a evolução dos sistemas de telecomunicaçõe;
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2. a complexidade inerente ao suporte de serviços num ambiente de mobilidade, como a gestão, protocolos de 
transporte e sinalização, mobilidade e autenticação.
3. a razão de existência de redes de distribuição de conteúdos e dos modelos adotados no suporte de redes 
peer-to-peer;
4. as arquiteturas de redes atuais e as tendências futuras. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
The main objective of this course is the study of advanced networking subjects, most of them already present 
in the communication networks, in order to enable an integrated vision of the communication networks, 
including the aspects of network, services and user requirements, management, multimedia communications, 
mobile networks, authentication mechanisms, content distribution networks, and actual and future models of 
service integration.

Competences:
In the end of this course, it is expected that the students will be able to understand: 
1. the evolution of the telecommunication systems;
2. the complexity associated to the services support in a mobile environment, such as the management, 
transport and signaling protocols, mobility and authentication;
3. the main drivers of content distribution networks and the models adopted in the support of peer-to-peer 
networks;
4. current network architectures and the future trends. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Os grandes temas abordados em Arquitecturas de Redes Avançadas são os seguintes:
I. Introdução, visão histórica, evolução das redes e serviços
II. Gestão de Redes, do SNMP ao COPS. CMIP e TMN.
III. Comunicações Multimédia, tanto no plano de dados (RTP) como de sinalização (SIP, H.323)
IV. Protocolos de Mobilidade e Redes Móveis: WiFi e Mobile IP. Conceitos de redes celulares.
V. Mecanismos de Autenticação: PAP e CHAP
VI. Redes de Distribuição de Conteúdos e peer-to-peer estruturadas e não-estruturadas
VII. Modelos de Integração de Serviços 
Esta disciplina foi projectada para 13 semanas de aulas efetivas, com uma escolaridade semanal de 2 horas 
teóricas e duas horas práticas. 

6.2.1.5. Syllabus:
The main subjects addressed in this course are the following:
I. Introduction, history of the telecommunications, evolution of networks and services.
II. Networks management, from SNMP to COPS. CMIP and TMN.
III. Multimedia communications, both at data plane (RTP) and signaling (SIP, H.323)
IV. Mobile protocols and networks: WiFi and MobileIP. Cellular networks basics.
V. Authentication mechanisms basics: PAP and CHAP.
VI. Content distributed networks and peer-to-peer networks: Structured and unstructured.
VII. Models for services integration and mobile network evolution.
This subject was organized for 13 weeks of effective lectures, with a weekly schedule of 2 hours of theoretical 
classes, and 2 hours of practical classes.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta é a disciplina final do MIECT na área de redes, e como tal tem de fornecer uma visão global da rede, e 
complementar todos os aspetos que possam ter faltado na sua formação. Os alunos chegam com um 
background muito forte em aspetos do plano de dados e de plano de controlo nas camadas 2 e 3 – muito 
especialmente assuntos associados ao ambente Ethernet/TCP-IP. Para complementar esta formação básica, 
esta disciplina precisa de apresentar conceitos básicos de outras áreas de redes que não tenham sido 
cobertas até esta disciplina, tais como gestão, mobilidade, multimédia e autenticação. Estes assuntos são 
enquadrados num pacote global de requisitos e características de redes reais, e da sua previsível evolução, de 
forma a salientar a relevância destas diferentes áreas na construção de uma rede global.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This is the final course on networking for the whole degree, and as such it has to provide the global view on 
the area, and all missing aspects on the previous formation in networking. The students have already a strong 
background in the data plane, and in the control plane at layers 2 and 3, most specially associated with the 
Ethernet/TCP-IP framework. To complement this basic formation, this course needs to present an overview of 
several other networking fields, untackled until now, such as management, mobility, multimedia and 
authentication. This is framed in an overall package of requirements and features of real networks and their 
expected evolution, in order to highlight the relevance of the different fields in the construction of a global 
effective network. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
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A metodologia consiste em aulas teóricas de exposição da matéria e aulas práticas de realização de trabalhos 
práticos laboratoriais e de programação. Os trabalhos laboratoriais abrangerão os seguintes conceitos: gestão 
de redes, multimédia, redes sem fios, mobilidade e redes peer-to-peer. Os trabalhos de programação serão em 
sockets visando, por exemplo, o desenvolvimento de uma aplicação de streaming de vídeo.

Avaliação:
A avaliação de aquisição de competências de Arquitecturas de Redes Avançadas está subdividida em 
componentes teórica e prática, tendo a teórica um peso de 60% e a prática um peso de 40% na classificação 
final. A avaliação da componente teórica é efetuada por avaliação contínua, com três testes, em que os alunos 
têm um teste no final de cada parte teórica. A avaliação da componente prática é contínua, sendo efectuada 
com base no desempenho e participação dos alunos nas aulas práticas, e nos 6 relatórios entregues. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
The methodology consists of theoretical classes, where the professor exposes the concepts, and practical 
classes, with lab and programming assignments. The lab assignments address the following concepts: 
network management, multimedia, wireless networks, mobility and peer-to-peer networks. The programming 
assignments address network communication using sockets, e.g. the development of a video streaming 
application.

Evaluation:
The evaluation of the learning outcomes is divided in the theoretical and practical parts, with a weight of 60% 
for the theoretical part and a weight of 40% for the practical part. The evaluation of the theoretical part is 
performed in continuous evaluation, in which there are 3 tests, each one after a main theoretical part. The 
evaluation of the practical part is also continuous, taking into account the efficiency and participation of the 
students in the practical classes, and the grades of the 6 reports that are delivered. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As aulas expositivas teóricas são necessárias para fornecer aos estudantes o conhecimento em tecnologias 
de comunicação. Este formato tem uma efetividade comprovada para os estudantes adquirirem as mensagens 
principais das aulas. Naturalmente que as frequentes avaliações periódicas atuam como um motivador para os 
alunos.
O trabalho de laboratório e de programação é importante tanto para se consolidar o conhecimento teórico, 
como para fornecer um maior conhecimento dos assuntos apresentados, enriquecendo os conhecimentos 
teóricos com informação efetiva sobre as realidades e práticas das redes de comunicação. As aulas práticas 
estão especialmente orientadas para explorar o conhecimento prévio dos alunos, e enfatizar a relevância 
destes novos tópicos dentro desse seu framework.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The expositive theoretical units are required in order to provide students with the knowledge on 
telecommunication technologies. This format has been proven to be efficient, and to impress in the students 
the key messages. Of course, this is reinforced by the written evaluations, which is a strong motivator for the 
students.
The laboratory and programming work are also important in order to both consolidate the theoretical 
knowledge, and to provide a deeper understanding on the subjects lectured, enriching the theoretical study 
with effective information on networking realities and practices. The practical classes are specially oriented to 
explore the previous knowledge from the students, and emphasize the relevance of the new topics in that 
framework.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
From GSM to LTE: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, Martin Sauter, 2011
SIP: Understanding the Session Initiation Protocol, 3rd edition, Alan B. Johnson, 2009
IP for 4G, David Wisely, 2009
P2P Networking and Applications, John Buford, Heather Yu, Eng Keong Lua, 2008
IP Telephony: Deploying Voice-over-IP Protocols, Olivier Hersent, Jean-Pierre Petit, David Gurle, 2005
Content Networking: Architecture, Protocols, and Practice, Markus Hofmann, Leland R. Beaumont, Morgan 
Kaufmann, 2005
Essential SNMP, second edition, Douglas R. Mauro e Kevin J. Schmidt, O’Reilly, 2005.
AAA and Network Security for Mobile Access: Radius, Diameter, EAP, PKI and IP mobility, Madjid Nakhjiri e 
Mahsa Nakhjiri, Wiley 2005.
Wireless Communications & Networks (2nd Edition), William Stallings, 2004.
Unix Network Programming: Networking APIs: Sockets and XTI; Volume 1, W. Richard Stevens, 1998.

Mapa IX - Computação Visual / Visual Computing

6.2.1.1. Unidade curricular:
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Computação Visual / Visual Computing

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim João Estrela Ribeiro Silvestre Madeira | Carga letiva: T:30 / PL:60 / OT:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Nenhum.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
None.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Objetivos:

A unidade curricular de Computação Visual pretende apresentar os conceitos fundamentais e as aplicações da 
área.

Visa dotar os alunos com conhecimentos fundamentais associados aos algoritmos e operações nucleares dos 
processos de Síntese e de Análise de Imagens, através de uma selecção apropriada de tópicos fundamentais 
das áreas de Computação Gráfica e Processamento de Imagem.

Pretende também dotar os alunos com experiência adicional no desenvolvimento de aplicações de 
Computação Gráfica e Processamento de Imagem usando bibliotecas padrão.

Competências:

Compreender e usar: os algoritmos e operações nucleares dos processos de Síntese e de Análise de Imagens.

Ser capaz de: desenvolver aplicações de média complexidade utilizando as bibliotecas OpenGL e OpenCV.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Goals:

Introductory course in the area of Visual Computing intended to expose students to the importance, 
application and basic concepts of the field. 

Main objectives are to introduce fundamental concepts in Computer Graphics and Image Processing, and to 
improve application programming skills, namely in developing graphics and image processing applications 
using standard libraries. 

In addition, the course also intends to foster important general capabilities such as critical thinking, team-work 
and communication skills.

Skills:

Understand and use: the fundamental algorithms and methods in image synthesis and analysis.

Be able to: design and develop applications using standard computer graphics and image processing libraries 
(as OpenGL and OpenCV). 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Motivação: síntese e análise de imagens; Computação Gráfica e Processamento de Imagem; áreas de 
aplicação e operações habituais.

2. Sistemas Gráficos Interactivos: Modelo conceptual; O pipeline de visualização; Primitivas gráficas e seus 
atributos; Visualização e interacção.

3. Modelação de Objectos e Transformações Geométricas: Modelação usando malhas poligonais; Estruturas 
de dados para a representação de modelos; Transformações Euclidianas e Afins; Projecções geométricas 
planas.

4. Representações Realistas: Modelos de cor; O modelo de reflexão de Phong; Técnicas de sombreamento; 
Mapeamento de texturas; Introdução ao “ray-tracing”.

5. Operações Básicas do Processamento de Imagens: Transformações de Intensidade; Processamento de 
histogramas; Filtragem (“smoothing” e “sharpening”); “Warping”; Detecção de arestas/contornos; 
Segmentação.

6. Operações Morfológicas: operações sobre imagens binárias e sobre imagens com níveis de cinzento; 
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Aplicações. 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Motivation: image synthesis and analysis; Computer Graphics and Image Processing; Overview of 
applications and main operations.

2. Interactive graphical systems: conceptual model, visualization pipeline; graphical primitives and attributes.

3. Object modelling and geometric transformations: polygonal mesh modelling; Euclidean and affine 
transformations; planar geometric projections.

4. Realistic representations: color, color models, Phong illumination model, shading methods, texture 
mapping; introduction to ray-tracing. 

5. Basic operations in Image Processing: intensity transformations; histogram processing; filtering 
(“smoothing” and “sharpening”); “warping”; edge detection; segmentation.

6. Morphological operations on binary and grey level images; applications. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os algoritmos e métodos fundamentais da Computação Gráfica e do Processamento de Imagem são 
introduzidos ao longo da unidade curricular, e ilustrados com exemplos / exercícios de aplicação. Durante as 
aulas teóricas são também referidas as correspondentes funcionalidades das bibliotecas usadas (OpenGL e 
OpenCV).

Há um equilíbrio entre os conceitos mais aspectos mais formais e os exemplos de implementação das aulas 
práticas.

A estrutura do programa adoptado, e as tarefas realizadas nas aulas práticas, permitem aprender e utilizar os 
algoritmos e métodos nucleares da Computação Gráfica e do Processamento de Imagens, através das 
tarefas/exercícios e dos projectos propostos aos alunos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The fundamental algorithms and methods from Computer Graphics and Image Processing are introduced 
along the course, and are illustrated with application examples / exercises. Mention is made in the lectures to 
the available features of the libraries used (OpenGL and OpenCV).

There is a balanced emphasis between more formal concepts and the implementation examples done in the lab 
classes.

The syllabus structure and the lab classes enable learning and working with the fundamental algorithms and 
methods of Computer Graphics and Image Processing, through the exercises and projects proposed to the 
students.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:

Aulas teóricas de exposição das várias matérias e aulas práticas que permitem quer desenvolver e consolidar 
os tópicos apresentados nas aulas teóricas, quer utilizar bibliotecas padrão em Computação Gráfica e em 
Processamento de Imagem (OpenGL e OpenCV).

Os alunos desenvolvem também dois projectos de programação de média complexidade: o primeiro aplicando 
métodos fundamentais da Computação Gráfica, o segundo com ênfase em métodos de Processamento de 
Imagem. 

Cada projecto compreende um relatório, uma apresentação oral e a demonstração da aplicação desenvolvida. 

Avaliação:

Avaliação mista, compreendendo:

- Exame escrito (60% da nota final);

- 2 projectos de programação (40% da nota final). 

Os projectos são desenvolvidos por grupos de dois alunos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching:

Página 116 de 219ACEF/1213/10912 — Guião para a auto-avaliação

20-12-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=80850407-20c7-331f...



Lectures present the fundamental algorithms and methods of Computer Graphics and Image Processing, as 
well as application examples. 
Lab classes address the usage of standard APIs (OpenGL and OpenCV) through a set of programming 
examples and small assignments.
Given the scripts available before each class, each task aims at consolidating, applying and exploring the 
subjects presented during the lectures.
Students also have to design and develop two additional, larger programming projects: the first applying basic 
Computer Graphics techniques and using OpenGL, the second having an emphasis in Image Processing and 
using OpenCV. 
Those programming projects encompass oral presentations, written reports and demonstrations.

Assessment:
Student assessment is accomplished through:
- a written examination (60% of final grades),
- two application programming projects (40% of final grades).
Programming projects are carried out by groups of two students. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Os métodos e algoritmos nucleares da Computação Gráfica e do Processamento de Imagem são apresentados 
e ilustrados com exemplos de aplicação.

As tarefas realizadas nas aulas práticas, bem como os dois projectos de programação, pretendem assegurar 
que os alunos adquirem o conhecimento e as competências desejados.

O exame final é um factor de motivação adicional para o estudo e análise das conteúdos mais formais 
leccionados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The basic algorithms and methods of Computer Graphics and Image Processing, and their features, are 
presented and illustrated through application examples.

The tasks carried out in the lab classes, as well as the two projects proposed to the students, aim at ensuring 
that students acquire the desired skills and knowledge.

The final examination is an additional factor motivating the careful study and understanding of the more formal 
aspects of the course contents.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

D. Hearn and M. Pauline Baker, Computer Graphics with OpenGL, 3rd Ed., Prentice Hall, 2004

A. Watt and F. Policarpo, The Computer Image, Addison Wesley, 1998

J. Foley et al., Introduction to Computer Graphics, Addison Wesley, 1993

J. Foley et al., Computer Graphics: Principles and Practice, 2nd Ed., Addison Wesley, 1990

D. Rogers and J. Adams, Mathematical Elements for Computer Graphics, 2nd Ed., McGraw-Hill, 1989

D. Shreiner et al., OpenGL Programming Guide, 5th Ed., Addison-Wesley, 2005

R. Gonzalez and R. Woods, Digital Image Processing, 3rd Ed., Prentice-Hall, 2008

Mapa IX - Engenharia de Dados e Conhecimento / Data and Knowledge Engineering

6.2.1.1. Unidade curricular:
Engenharia de Dados e Conhecimento / Data and Knowledge Engineering

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim Manuel Henriques de Sousa Pinto | Carga letiva: T:30/PL:30/OT:30

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

n.a

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a 
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
Em muitos cenários de aplicação, a representação da informação de forma tabular e organizada 
relacionalmente pode não ser a mais adequada ou pode mesmo ser de representação impossível. 
Pretende-se com esta UC que os alunos sejam capazes de modelar, representar e recuperar a informação de 
modo distinto do relacional em sistemas de informação baseados na Web e orientados ao texto 
(XML/documentos em diversos formatos). O objetivo é aprender a representar, classificar e organizar essa 
informação - usando ontologias apropriadas que permitam contextualizar o conhecimento numa determinada 
área - e ainda saber como manusear, pesquisar e recuperar a informação armazenada esses dados.

Competências:
Nesta disciplina os alunos aprenderão a modelar, utilizar e classificar informação utilizando um paradigma 
distinto do modelo relacional. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
In many application scenarios, the representation of information in tables and organized relationally may not 
be the most appropriate or may even be impossible.
The main objective of this discipline is to empower the students to be able to model, represent and retrieve 
information from non-relational information systems such as Web-based oriented text (XML / documents in 
various formats). The goal is to learn how to represent, classify and organize this information - using 
appropriate ontologies that enable context knowledge in a particular area - and still know how to handle, 
search and retrieve information stored data.

Skills:
In this course students will learn how to model, classify and use information using a different paradigm from 
the relational model.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Caracterização dos diferentes tipos e formatos de documentos multimédia;
2. Comparação de modelos de bases de dados (relacional, OO, documental, etc.);
3. Recuperação de Informação;
4. Tecnologias orientadas à representação, armazenamento, processamento, apresentação e transporte de 
documentos na Internet;
5. Bases de Dados XML e orientadas ao Sistema de Ficheiros;
6. Arquiteturas e Serviços Web para desenvolvimento de SI;
7. Metadados, Ontologias e Web Semântica.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Characterization of different types and formats of multimedia documents;
2. Comparison of model database (relational, OO, files, etc.).
3. Information Retrieval;
4. Technologies geared to the representation, storage, processing, presentation and transportation of 
documents on the Internet;
5. XML Databases and File System Databases;
6. Architectures and Web Services for development of SI;
7. Metadata, Ontologies and the Semantic Web. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos seguem os objetivos da disciplina apresentando para cada um as normas e 
tecnologias aplicáveis a cada ponto dos objetivos. Deste modo, é possível verificar a existência de coerência 
entre os objetivos e os conteúdos programáticos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus follows the objectives of presenting to each discipline standards and technologies applicable to 
each point goals. Thus, you can check for consistency between the objectives and contents.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
A disciplina será organizada segundo um conjunto de pequenos trabalhos/projetos, com os quais se pretende 
que os alunos ponham em prática e consolidem os conceitos teóricos apresentados, desenvolvendo 
pequenos SI baseados na Web.

Avaliação:
Avaliação mista: trabalho na sala de aula, projeto final e teste 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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Methodology:
The course will be organized under a set of small jobs / projects, with which it is intended that the students put 
into practice and consolidate the theoretical concepts presented by developing small Web-based SI

Assessment:
Mixed assessment: work in the classroom, final project and a written test

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Esta UC confronta os discentes com novas formas de representação da informação. Para que se apercebam 
dos desafios colocados por estas novas realidades foram delineados um conjunto de trabalhos práticos com 
graus de dificuldade e de aumento de autonomia crescentes. No tocante à avaliação, cada um dos módulos é 
avaliado de per si e no final os alunos definem um desafio para si próprios, que é avaliado como trabalho final. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course confronts students with new ways of representing information. In order to realize the challenges 
posed by these new realities were outlined a set of practical work with degrees of difficulty and increased 
autonomy growing. Regarding the evaluation, each module is assessed by itself and in the end the students 
set a challenge for themselves, which is assessed as a project.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Bill Evjen, Scott Hanselman, Devin Rader, “Professional ASP.NET 4 in C# and VB”, Wrox, 2010, ISBN: 
0470502207
Antoni Olivé, “Conceptual Modeling of Information Systems”, Springer, 2007, ISBN: 3540393897
Donald K. Burleson, “Inside the Database Object Model”, CRC Press, 1998, ISBN: 0849318076Michael Lesk, 
“Understanding Digital Libraries, Second Edition (The Morgan Kaufmann Series in Multimedia and Information 
Systems)”, Morgan Kaufmann; 2 edition, 2005, ISBN: 1558609245
Michael Lesk, “Understanding Digital Libraries, Second Edition (The Morgan Kaufmann Series in Multimedia 
and Information Systems)”, Morgan Kaufmann; 2 edition, 2005, ISBN: 1558609245
Michael C. Daconta, Leo J. Obrst, Kevin T. Smith, “The Semantic Web : A Guide to the Future of XML, Web 
Services, and Knowledge Management”, Wiley, 2003, ISBN: 0471432571
WWW Consortium Standards (XML/XML-Schema/Xquery/Xpath/XSL Transformation). Em linha: 
http://www.w3c.org

Mapa IX - Segurança / Security

6.2.1.1. Unidade curricular:
Segurança / Security

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

André Ventura da Cruz Marnoto Zúquete | Carga letiva: T:30/OT:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Paulo Silva Barraca | Carga letiva: PL:90

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Paulo Silva Barraca | Carga letiva: PL:90

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
O objetivo geral desta disciplina é apresentar e descrever os principais conceitos fundamentais da segurança 
em sistemas computacionais. Como muitas das soluções de segurança recorrem à aplicação de técnicas 
criptográficas, nesta cadeira faz-se também uma introdução à criptografia e à criptanálise. A segurança é 
abordada em diversos contextos, como o dos programas, dos sistemas operativos, das máquinas virtuais e 
das bases de dados.

Competências:
Conhecimentos sobre as vulnerabilidades de segurança dos sistemas computacionais em rede, os problemas 
que essas vulnerabilidades podem levantar se forem conhecidas e exploradas, as soluções teóricas que 
atualmente se conhece para eliminar as vulnerabilidades e as soluções técnicas que atualmente se usam, em 
diversos níveis e com diferentes objetivos, para assegurar atributos de segurança. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objetivos:
The course main objective is to present is to present and describe the main concepts of security in computer 
systems. As many security solutions make use of cryptographic techniques, in this course we also make an 
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introduction to criptography and cryptanalisys. Security is studied in several contexts, such as programs, 
operating systems, virtual machines and data bases.

Competências:
Knowledge about security vulnerabilities of networked computer systems, about the problems that can occur 
with the discover and exploitation of those vulnerabilities, the theoretical solutions currently available for 
eliminating vulnerabilities and the current practical solutions, at different levels and with different goal, to 
enforce security attributes. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1: Introdução
Riscos e sua origem
Vulnerabilidades, sua deteção e exploração
Políticas vs. mecanismos
Níveis de segurança, domínios de segurança
Ataques e defesas
2: Vulnerabilidades
Caracterização, deteção e exploração
3: Introdução à criptografia
Aproximações práticas
Tipos e modos de cifra
Autenticação de dados
4: Gestão de chaves assimétricas
Geração de pares de chaves
Proteção das chaves privadas
PKCs, PKI
Smartcards, Cartão de Cidadão
5: Controlo de acesso
Modelo de proteção
ACLs, capacidades
Controlo discricionário vs. obrigatório
6: Autenticação de pessoas ou serviços
Com senha
Com biometria
Com segredo
7: Políticas de segurança
Modelos multinível
Controlo de fluxos de informação
8: Proteção na JVM
9: Armazenamento seguro de dados
Motivação, aproximações
Soluções: PGP, EFS, CFS
10: Segurança em BDs
Requisitos
Dados sensíveis, inferência
BDs multinível

6.2.1.5. Syllabus:
1: Introduction
Risks and their origins
Vulnerabilities, its detection and exploitation
Policies vs. mechanisms
Security levels, security domains
Attacks and defences
2: Vulnerabilities
Characterization, detection, exploitation
3: Introduction to cryptography
Practical approaches
Types of ciphers and cipher modes
Data authentication
4: Management of asymmetric key pairs
Generation of key pairs
Protection of private keys
PKCs, PKIs
Smartcards, Portuguese Citizen's Card
5: Access control
Protection models
ACLs, capabilities
Discretionary vs. mandatory control
6: Authentication of people or services
With password
With biometry
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With a secret
7: Security policies
Multi-level security
Information-flow models
8: Protection in the JVM
9: Secure data storage
Motivation, approaches
Solutions: PGP, EFS, CFS
10: Security in database systems
Requirements
Sensitive data, inference
Multi-level databases 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O objetivo principal da UC é que os alunos fiquem cientes da omnipresença de requisitos de segurança, 
cientes da necessidade de observar e concretizar políticas de segurança e cientes dos mecanismos que tem à 
sua disposição para concretizar as políticas de segurança no ambiente informático global que os rodeia. Para 
cumprir este objetivo é preciso apresentar uma visão alargada da segurança. Nesse sentido, são abordados 
requisitos de segurança em diversas áreas, como sistemas operativos, máquinas virtuais, redes, bases de 
dados, etc. Complementarmente, são focados mecanismos base para concretizar diversas políticas de 
segurança em múltiplas áreas, como é o caso da criptografia. Na área das redes alguns aspetos relevantes 
não são abordados porque tal será realizado na UC opcional de Segurança Avançada em Redes.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The main goal of this CU is to show students that security requirements are omnipresent, that they need to 
observe and implement security policies and understand the mechanisms at their disposal to implement 
security policies in the global computing environment surrounding them. To accomplish this goal it is 
necessary to present a broad view of security. In this sense, security requirements are addressed in several 
areas, such as operating systems, virtual machines, networks, databases, etc. Complementarily, some basic 
mechanisms for implementing various security policies in multiple areas, such as encryption, are focused as 
well. In the area of networking some relevant security topics are not addressed because they will be tackled in 
the optional Advanced Network Security CU.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologia:
Aulas teóricas de exposição da matéria. Aulas práticas de realização de trabalhos práticos laboratoriais 
envolvendo programação de aplicações e configuração de sistemas.

Avaliação:
• Componente teórica: 2 testes (um realizado a meio do semestre) ou exame final
• Cada teste vale 25% da nota final
• Cada exame vale 50% da nota final

• Componente prática: 3 projetos com avaliação (aprox. 17% da nota final cada)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Methodology:
Theoretical classes for teaching the discipline contents.Practical classes for developing working prototypes 
using application programming and system configuration.

Evaluation:
• Theoretical component: 2 tests (one taking place at the middle of the semester) or final exam
• Each test is worth 25% of the final grade
• Each exam is worth 50% of the final grade
• Practical component: 3 projects with evaluation (aprox. 17% of the final grade each)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

O objetivo principal da UC é que os alunos fiquem cientes da omnipresença de requisitos de segurança, 
cientes da necessidade de observar e concretizar políticas de segurança e cientes dos mecanismos que têm à 
sua disposição para concretizar as políticas de segurança no ambiente informático global que os rodeia. Por 
isso, para validar se esse objetivo foi ou não atingido, os alunos aplicam os conceitos teóricos que aprendem 
nas aulas teóricas para resolver problemas práticos colocados no âmbito de projetos realizados ao longo do 
semestre. Normalmente procura-se que o contexto de aplicação prática seja na área de redes, por esta ser rica 
em situações e cenários que carecem de soluções de segurança e porque a componente de redes é uma área 
científica muito relevante deste curso. Para além da necessidade de colocar em prática os conhecimentos 
teóricos adquiridos, os alunos têm que provar a sua apreensão e compreensão em exames teóricos finais 
realizados no final do semestre.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The main goal of this CU is to show students that security requirements are omnipresent, that they need to 
observe and implement security policies and understand the mechanisms at their disposal to implement 
security policies in the global computing environment surrounding them. Therefore, to validate whether or not 
that goal was reached, students apply theoretical concepts they learn in theoretical lectures to solve practical 
problems within projects developed along the semester. Normally we look for practical application contexts in 
the field of networking, since this is quite rich in situations and scenarios that require security solutions and 
because the networking is a very relevant scientific area of the course. Beyond the need to put into practice 
their theoretical knowledge, students have to prove their theoretical knowledge in theoretical examinations at 
the end of the semester.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Security in Computing, 3rd edition, Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger, Prentice Hall, 2002, ISBN-13: 
978-0130355485
Segurança em Redes Informáticas, 3 Edição, André Zúquete, FCA, 2010, ISBN 978-972-722-646-7
Segurança Informática nas Organizações, Henrique São Mamede, FCA, 2006, ISBN-13 978-972-722-411-8

Mapa IX - Computação Reconfigurável / Reconfigurable Computing

6.2.1.1. Unidade curricular:
Computação Reconfigurável / Reconfigurable Computing

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Valeri Skliarov | Carga letiva: T:30/TP:0/PL:90/OT:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
A unidade curricular é dedicada ao projeto de sistemas digitais reconfiguráveis baseados em FPGA (Field 
Programmable Gate Arrays). São abordados tópicos seguintes: métodos e ferramentas de projeto, sistemas de 
projeto assistido por computador, prototipagem, interação com computador-hospedeiro, aceleração de 
execução de algoritmos computacionalmente complexos. O fluxo de projeto considerado começa com a 
especificação numa linguagem de descrição de hardware (VHDL).

Competências:
Pré-requisitos: Sistemas Digitais; Programação I, II; Arquitectura de computadores. As competências incluem: 
a) desenvolvimento de aceleradores de hardware para sistemas computacionais de uso geral; b) experiência 
na especificação de sistemas digitais utilizando linguagens de descrição de hardware, tais como a linguagem 
VHDL; c) projeto de sistemas computacionais reconfiguráveis utilizando sistemas CAD (Computer Aided 
Design); d) sistemas reconfiguráveis estática e dinamicamente. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objetivos:
The course is dedicated to the design of reconfigurable digital systems based on FPGA (Field Programmable 
Gate Arrays) technology. It covers such areas as design methods and tools, FPGA targeted CAD (computer-
aided design systems), rapid prototyping, interaction with host computers, hardware acceleration of 
computational complex algorithms, etc. The considered design flow starts from specification in a hardware 
description language (VHDL).

Competências:
The primary expected background is in the scope of digital system design, computer architecture and 
programming. The outcomes include: a) development of hardware accelerators for general-purpose 
computational systems; b) experience in digital system specification with hardware description languages 
(such as VHDL); c) design of reconfigurable computational systems with CAD tools; d) design of statically and 
dynamically reconfigurable systems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Introdução aos sistemas reconfiguráveis. História e futuro de sistemas reconfiguráveis. Vantagens da 
computação reconfigurável. Reconfiguração dinâmica. CPLD (Complex Programmable Logic Devices) and 
FPGA (Field-Programmable Gate Arrays). Arquiteturas básicas. Prototipagem. Sistemas de projeto assistido 
por computador orientados a FPGA. Famílias de FPGA da Xilinx e Altera. Xilinx ISE. Linguagem VHDL (Very 
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High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language). Extendable processing platforms com o 
exemplo da Zynq (com processador Cortex A9 dual core e FPGA Artix-7/Kintex-7). Interação de FPGAs com 
dispositivos periféricos. Processamento de dados em FPGA. Máquinas de estados reprogramáveis e paralelas. 
Implementação de algoritmos recursivos e iterativos para problemas computacionalmente complexos. 
Sistemas reconfiguráveis virtuais. Aceleradores de hardware para computadores de uso geral. Sistemas 
reconfiguráveis embutidos.

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction to reconfigurable systems. Past, present and future of reconfigurable systems. Advantages of 
reconfigurable computing. CPLD (complex programmable logic devices) and FPGA. Basic architectures. 
Reconfiguration. Prototyping. FPGA-targeted computer-aided design systems. Xilinx and Altera families of 
FPGAs. Xilinx ISE. VHDL – Very High Speed Integrated circuits hardware description language. Extendable 
processing platforms on examples of Zynq incorporating Cortex A9 dual core processing system and Artix-
7/Kintex-7 FPGA. Interaction of FPGA-based circuits with peripheral devices. Data processing in FPGA. 
Reprogrammable and parallel FSMs. Implementation of recursive and iterative algorithms for solving 
computational complex problems. Virtual reconfigurable systems. Hardware accelerators for general-purpose 
computers. Reconfigurable embedded systems.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Hoje em dia, computação reconfigurável é amplamente aplicada em áreas diferentes de ciências de 
computação, engenharia de computadores e telemática. Alguns exemplos são dados a seguir. Ordenação e 
procura de dados são problemas bem estudados que frequentemente precisam de ser acelerados e, por 
consequência, há muitos trabalhos recentes nesta área dedicados ao potencial de aceleradores avançados 
baseados em FPGA (por exemplo, redes de ordenação baseadas em FPGA). Aceleradores baseados em FPGA 
são usados em áreas tais como redes neuronais, compressão de dados, reconhecimento de padrões, 
processamento de imagem, problemas combinatórios e muitas outras. Os recentes plataformas de 
processamento extensíveis (ex: Zynq) permitem construir systemas poderosos que combinam processadores 
multi-core e lógica reconfigurável.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Nowadays reconfigurable computing is widely used in different areas of computer science, computer 
engineering and telematics. Some examples are given below. Sort and search are well-known problems in 
computer science and since they frequently require speed up, a number of recent research works dedicated to 
this area are targeted to the potential of advanced FPGA-based accelerators (ex: FPGA-based sorting 
networks). FPGA-based accelerators are also widely used in such areas as neural networks, pattern matching, 
data compression, image processing, combinatorial search and many others. Recently appeared extensible 
processing platforms (ex: Zynq FPGA) permit powerful systems combined multicore processors and 
reconfigurable logic to be used for on-chip software/hardware co-design.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
A unidade curricular inclui 3 componentes principais: 1) aulas teóricas; 2) aulas práticas e 3) avaliação. As 
aulas teóricas usam intensivamente tutorials e materiais disponíveis online. As aulas práticas baseiam-se no 
desenvolvimento de projetos em FPGA, sua implementação física em placas de prototipagem disponíveis e 
teste. A avaliação inclui um conjunto de testes sequenciais que cobrem várias partes da matéria.

Avaliação:
Avaliação inclui um conjunto de testes sequenciais que permitem cobrir partes diferentes da disciplina. Há 
quatro componentes básicas de avaliação: três testes intermédios (míni exames) e avaliação do desempenho 
nas aulas práticas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Metodologia:
The course includes three basic components: 1) theoretical classes, 2) practical classes and 3) evaluation. 
Theoretical classes are composed of lectures in classrooms with intensive use of tutorials and materials 
available online at the Internet. Practical classes require developing FPGA-targeted projects and their physical 
implementation in FPGA-based prototyping boards. Evaluation includes a set of continuous sequential tests 
covering different parts of the course.

Avaliação:
Evaluation includes a set of continuous sequential tests covering different parts of the course. There are 4 
basic components that are: three intermediate tests (mini exams) and evaluation of practical classes by a 
teacher. 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologias de ensino incluem uma série de projetos práticos que são propostos em conformidade com 
os métodos praticados no ensino universitário.
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Educational methods include a number of practical tasks that are given in complete correspondence with 
methods widely accepted in high education.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
1) I. Skliarova, V. Sklyarov, and A. Sudnitson, Design of FPGA-based Circuits using Hierarchical Finite State 
Machines. TUT Press, 2012. 
2) V.Sklyarov, I.Skliarova, “Data Processing in FPGA-based Systems”. Tutorial at AICT, Tbilisi, 2012. 
3) Pong P. Chu, FPGA Prototyping Using VHDL Examples: Xilinx Spartan-3 Version, Jonh, Willey & Sons, 2008. 
4) Página da disciplina: http://www.ieeta.pt/~skl. 
5) P.J. Ashenden, The Designer’s Guide to VHDL, Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 2006. 
6) www.digilentinc.com 
7) www.xilinx.com 
8) V. Sklyarov, I. Skliarova, "Teaching Reconfigurable Systems: Methods, Tools, Tutorials and Projects", IEEE 
Transactions on Education, vol. 48, no. 2, May 2005, pp. 290-300. 

Mapa IX - Desempenho e Dimensionamento de Redes / Network Performance and Dimensioning

6.2.1.1. Unidade curricular:
Desempenho e Dimensionamento de Redes / Network Performance and Dimensioning

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Amaro Fernandes de Sousa | Carga letiva: T:30/PL:90/OT:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a 

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
does not aplly

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos de aprendizagem desta disciplina são:
(i) abordar a problemática da gestão de recursos em redes de telecomunicações;
(ii) introduzir as técnicas mais importantes de análise de desempenho e de dimensionamento de redes, tais 
como modelação estocástica e simulação de eventos discretos;
(iii) aplicar estas técnicas no contexto dos sistemas de redes de telecomunicações.

No fim da disciplina, os alunos são capazes de:
(1) modelar sistemas de telecomunicações simples e determinar os parâmetros de desempenho mais 
relevantes;
(2) avaliar o desempenho de sistemas de telecomunicações complexos através de simuladores de eventos 
discretos;
(3) dimensionar os recursos de uma rede dados os parâmetros de desempenho desejados;
(4) entender textos técnicos e científicos que abordem aspetos de desempenho avançados de sistemas de 
telecomunicações. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The learning objectives of this course are:
(i) to address the problems associated with resource management of telecommunication networks;
(ii) to introduce the most important techniques dealing with performance analysis and network dimensioning, 
such as stochastic modeling and discrete event simulation;
(iii) to apply the previous techniques in the context of telecommunication networks.

At the end of the course, the students are able of:
(1) modeling simple telecommunication systems and deriving the most relevant performance parameters;
(2) evaluating the performance of complex telecommunication systems through the use of discrete event 
simulators;
(3) dimensioning network resources for required performance parameters;
(4) understanding technical and scientific documents addressing advanced aspects of telecommunication 
systems performance.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Modelação estocástica: variáveis aleatórias e distribuições; cadeias de Markov; sistemas de filas de espera.
2 Simulação de eventos discretos: técnicas de programação; números aleatórios; intervalos de confiança.
3 Ligações: bloqueio em ligações uni-serviço (Erlang B e Engset) e multi-serviço; atraso e perda de pacotes 
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(multiplexagem estatística vs. determinística, M/G/1 com prioridades).
4. Redes com comutação de circuitos: processos de nascimento e morte multidimensionais; majorante do 
produto; aproximação de carga reduzida; encaminhamento hierárquico e dinâmico.
5. Redes com comutação de pacotes: aproximação de Kleinrock; atraso mínimo por bifurcação de fluxos.
6. Controlo de fluxo: método das janelas; controlo de taxas de transmissão por janelas e por leaky bucket; 
justiça max-min na atribuição de taxas de transmissão.
7. Escalonamento de pacotes: FIFO, prioridades, RR, WRR e DRR; sistemas GPS, WFQ e SCFQ; desempenho 
do GPS/WFQ com leaky bucket; métodos de descarte. 

6.2.1.5. Syllabus:
1 Stochastic modeling: random variables and distributions; stochastic processes; Markov chain; birth-dead 
process; queuing models.
2 Discrete event simulation: programming techniques; random values; confidence intervals.
3 Single connections: blocking of single service (Erlang B and Engset) and multi-service systems; delay and 
loss of packet switching systems (statistic vs. deterministic multiplexing, M/G/1 with priorities).
4 Circuit switching networks: birth-death multidimensional processes; product limit theorem; reduced load 
approximation; hierarchical and dynamic routing.
5 Packet switching networks: Kleinrock approximation, splittable routing for optimal average delay.
6 Flow control: window based flow control; maximum rate control (windows and leaky bucket); max-min 
fairness of rate assignment.
7 Scheduling: FIFO, priorities, RR, WRR and DRR; GPS, WFQ and SCFQ systems; performance of GPS and 
WFQ with leaky bucket rate control; packet discarding methods. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

As duas ferramentas mais importantes para avaliar o desempenho de sistemas de telecomunicações, e, 
consequentemente, para planear corretamente uma rede de telecomunicações, são a análise matemática e a 
simulação. Ambas as ferramentas estão incluídas no conteúdo da disciplina.
A análise matemática inclui a avaliação do desempenho de redes (com comutação de circuitos e comutação 
de pacotes) baseada em modelos de cadeias de Markov e ferramentas matemáticas tais como o teorema do 
limite do produto e a aproximação de carga reduzida (para comutação de circuitos) e a aproximação de 
Kleinrock (para comutação de pacotes).
Além disto, dois outros aspetos importantes são também incluídos por forma a se entender o desempenho das 
modernas redes com comutação de pacotes, nomeadamente, os mecanismos de controlo de fluxos usados 
nos serviços “best effort” e as disciplinas de escalonamento usadas para proporcionar serviços com 
diferentes requisitos de Qualidade de Serviço.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The two main tools to evaluate the performance of telecommunication systems and, therefore, to be able to 
correctly plan a telecommunications network, are mathematical analysis and system simulation. Both tools are 
covered by this course.
The mathematical analysis covers the performance of circuit switching and packet switching systems based 
on Markov chains and theoretical tools like the product limit theorem and the reduced load approximation (for 
circuit switching) and the Kleinrock approximation (for packet switching).
Moreover, two other aspects very important to understand the performance of modern packet switching 
networks are also covered, namely, the flow control mechanisms used in best effort services and the queuing 
scheduling algorithms used to support services with different QoS (quality of service) requirements.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta disciplina considera aulas teóricas de exposição da matéria e aulas práticas de realização de trabalhos 
práticos. Os trabalhos práticos endereçam a análise do desempenho de redes de telecomunicações tanto 
baseada em simulação como em análise matemática e abrange um subconjunto dos seguintes tópicos: 
modelação de ligações através de sistemas de filas de espera, encaminhamento em redes de comutação de 
pacotes, encaminhamento em redes com comutação de circuitos, controle de fluxo e de congestionamento, 
algoritmos de escalonamento de pacotes.
A avaliação tem um carácter misto. A componente teórica da avaliação é por exame final. A componente 
prática é por avaliação contínua do desempenho dos estudantes na execução dos trabalhos práticos ao longo 
do semestre. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

There are theoretical lectures and practical sessions. The course topics are presented in theoretical exposition 
lectures. The practical assignments address the performance analysis of network systems based both on 
simulation and on analytical tools. The practical assignments include a subset of the following topics: point-to-
point links modeled as queuing systems, routing on packet switching and on circuit switching networks, flow 
and congestion control, packet scheduling algorithms.
The evaluation of each student is a weighted sum of a theoretical and a practical evaluation component. The 
theoretical component is given by a final written exam. The practical component is given by a continuous 
evaluation throughout all semester of each student performance while executing the required practical 
assignments. 
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Além das aulas teóricas, os trabalhos práticos são desenvolvidos em MATLAB. O MATLAB é uma ferramenta 
poderosa que permite os alunos determinarem o desempenho de modelos matemáticos para exemplos de 
sistemas de telecomunicações de dimensão relevante. O MATLAB torna também menor o esforço de 
necessário para desenvolver simuladores de eventos discretos e fazer o tratamento estatístico dos resultados 
de simulação. É assim possível aos alunos compararem os resultados analíticos com os resultados de 
simulação e perceberem o impacto das aproximações dos modelos analíticos nos resultados que eles 
permitem estimar.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Besides the theoretical exposition lectures, the practical assignments are developed with MATLAB. This is a 
powerful tool that enables students to determine analytical results for relevant size telecommunication 
networks. MATLAB also makes easier the required effort to develop event driven simulators and to make the 
statistical analysis of the simulation results. This fact enables students to compare the analytical results with 
the simulation results and to understand the impact of the analytical approximations on the estimation 
performance results.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
S. Ross, “Introduction to Probability Models”, 9th edition, Academic Press, Elsevier, 2007
K. Ross, “Multiservice Loss Models for Broadband Telecommunication Networks”, Springer-Verlag, 1995
D. Bertsekas, R. Gallager, “Data Networks”, 2nd edition, Prentice-Hall, 1992
S. Keshav, “An Engineering Approach to Computer Networking”, Addison Wesley, 1997
L. Peterson, B. Davie, “Computer Networks: A Systems Approach”, Morgan Kaufmann, 3rd edition, 2003

Mapa IX - Engenharia de Software / Software Engineering

6.2.1.1. Unidade curricular:
Engenharia de Software / Software Engineering

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Maria Amaral Fernandes / Carga letiva: T15 / PL 60 / OT 15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Paulo Trigueiros da Silva Cunha : T15 / PL 30

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
João Paulo Trigueiros da Silva Cunha : T15 / PL 30 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O principal objectivo desta UC é que os alunos percebam o impacto dos testes e arquitectura de software na 
qualidade de software quando enquadrado num processo de desenvolvimento. No decorrer desta UC vários 
assuntos serão abordados nomeadamente nas áreas da arquitectura de softare, teste e qualidade de software 
enquanto disciplinas per si.

Para cimentar este objectivo, equipas de alunos irão resolver um problema de software seguindo uma 
metodologia baseada em testes onde todas as decisões a nível de desenho e arquitectura deverão ser 
justificadas. No seguimento de UC anteriores, a metodologia usada será a OpenUP e a arquitectura de 
referência será o J2EE.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course main objective is to make students understand the role and impact of testing and software 
architecture on the software quality within a software development process. In the process the course will 
address subjects on Software architecture, Software quality and Testing as disciplines.

To cement this objective, teams of students will follow a full TDD approach (continuous integration) to solve a 
software problem where all design and architecture decisions must be SUPPORTED. Following previous 
courses, they will use OpenUP and will use the J2EE enterprise software framework.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Módulo 1 – Arquitectura de software
conceitos básico do J2EE (e.g. EJB 3.x , JPA )
J2EE Business layer: webservices e EJB
Presentation layer: servlets e JSF
Persistence layer: Java Persistence API (JPA)
Módulo 2 - Qualidade de Software 
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"Quality attributes"
"Design patterns" e estilos de arquitectura 
O impacto do desenho e arquitectura nos "quality attributes"
Módulo 3 - Testes
Behaviour (BDD) e Test Driven Development (TDD)
Integração contínua ("Continuous integration")
Módulo 4 - desenvolvimento do projecto

6.2.1.5. Syllabus:
Module 1 – software architecture
J2EE basic concepts (e.g. EJB 3.x , JPA )
J2EE framework Business layer: webservices and EJB
Presentation layer: servlets and JSF
Persistence layer: Java Persistence API (JPA)
Module 2 - Software quality
Quality attributes
Design patterns and architecture styles
The impact of software architecture/design in the quality attributes
Module 3 - Testing
Behaviour and test Driven Development
Continuous integration
Module 4 - Project development

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O foco da UC é na qualidade de software com destaque nos testes e arquitectura de software. A J2EE será 
apresentada em detalhe nomeadamente os principais conceitos, padrões de desenho e teste. 

Em UC anteriores o foco foi colocado em produzir soluções de software onde as temáticas dos testes e 
arquitectura de software foram introduzadas mas não abordadas de forma sistemática. Nesta UC iremos 
abordar estas temáticas em detalhe, fomentando boas prácticas nomeadamente a necessidade de suportar e 
defender as opções ao nível de desenho e arquitectua e provar que a solução implementada funciona por meio 
de testes.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The software engineering course focus is on software quality with special interest on testing (TST) and 
software architecture (SA). The J2EE enterprise framework will be presented in detail namely in relation to 
main constructs, patterns and testing practices. 

In previous courses the focus was on producing working software solutions. Both TST and SA disciplines were 
lightly addressed and enforced. In this course, we will address both in detail, enforcing good practices namely 
the need for students to support and defend their own design and architecture options and prove that their 
software is working through testing.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A UC tem 4 módulos: 1) arquitectura de software, 2) qualidade de software, 3) testes e 4) projeto. Os módulos 
1,2,3 sã suportados em aulas teóricas onde os principais conceitos são apresentados e laboratórios onde são 
propostos exercícios simples para os testar. O resultado do módulo 4 é um projecto que integra os 
conhecimentos adquiridos ao longo da UC. O projecto será desenvolvido em equipas de 4 a 6 alunos e seguirá 
a OpenUP - baseda em desenvolvimento baseado em testes. Os alunos terão de apresentar as evoluções do 
projeto ao longo das iterações. As aulas laboratoriais poderão servir para dar suporte aos projetos. A 
avaliação da UC é contínua tendo componente individual (2 testes - 35 %) e de equipa/projecto (65%). A 
componente de projeto depende dos resultados finais do projeto e das avaliações associadas às iterações (i.e. 
relatórios, apresentações). A componente individual é suportada nos testes, nas apresentações e apreciação 
dos docentes do desempenho no âmbito do projecto.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The course has 4 modules: 1) software architecture, 2) software quality, 3) testing and 4) project. Modules 1, 2 
and 3 are supported in lectures where main concepts are addressed and on lab classes where simple and 
incremental exercises complemented by mandatory reading material. Module 4 main results is a project that 
integrates all the acquired knowledge along the courses. The project will have teams of 4 to 6 elements 
(depending on the total number of projects/students) and will follow test driven development supported in 
OpenUP. Students will be asked to present the project evolution along iterations. Lab class may be used to 
support teams.This course has continuous evaluation (avaliação contínua) supported on a team (65%) and 
personal level (35%). The team evaluation is based on project result and iteration assessment (i.e. reporting, 
presentation, submissions). Personal evaluation is supported on tests, personal presentations and on lecturer 
assessment on project participation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Página 127 de 219ACEF/1213/10912 — Guião para a auto-avaliação

20-12-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=80850407-20c7-331f...



A UC aborda os principais conceitos na área da arquitectura de software, qualidade de software e teses. 
Usamos a abordagem tradicional baseadas em aulas expositivas (T) em conjunto com aulas prácticas onde 
são efectuados exercicios de suporte. A utilização de uma arquitectura de referência como J2EE permite ter 
uma referência clara para apreender os conceitos e concretizá-los.

Conseguir implementar um projecto funcional ao longo da UC é um objectivo essencial mas, ao contrário de 
UC anteriores, o ênfase é colocado em produzir CORRECTAMENTE o software CORRECTO para resolver um 
dado problema seguindo a OpenUP (baseada em TDD). Para além de ser pedido que sigam os passos 
prescritos na TDD , é pedido aos alunos que suportem as suas opções - nomeadamente em relação às outras 
alterativas não existentes seja, por exemplo ao nível da arquitectura e/ou desenho.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course addresses the main theoretical concepts and related subjects to Software architecture, software 
quality and testing. We follow the traditional lecture + exercise approach as in our experience it has been 
successful. The use of J2EE as reference framework allows grounding most of the concepts in a more 
concrete way.

Be able to implement a functional project is an ESSENTIAL objective but, in contrast with previous courses, 
the emphasis will be placed on producing in the RIGHT way the RIGHT software to a given problem following 
the OpenUP ( TDD based). Along the project students will be asked to SUPPORT their options in relation to 
other possible solutions namely at architecture (e.g. style, frameworks) or design level (e.g. design patterns).

6.2.1.9. Bibliografia principal:
OpenUP
http://epf.eclipse.org/wikis/openup/ 

Design and software: 
L. Bain (2008), Addison-Wesley Professional; 1 edition (March 8, 2008)
ISBN-10: 0321509366 | ISBN-13: 978-0321509369

Software architecture:
P. Eeles, P. Cripps (2009), Addison-Wesley Professional; 1 edition (July 24, 2009)
ISBN-10: 0321357485 | ISBN-13: 978-0321357489

Testing 
Peter Farrell-Vinay (2008) , Publisher: Auerbach Publications; 1 edition (March 7, 2008)
ISBN-10: 0849393833 | ISBN-13: 978-0849393839

J2EE and EJB 3
Antonio Goncalves (2009) , Apress; 1 edition (May 25, 2009)
ISBN-10: 1430219548 / ISBN-13: 978-1430219545

Mike Keith , Merrick Schincariol (2009), Apress; 1 edition (December 4, 2009)
ISBN13: 978-1-4302-1956-9 / ISBN10: 1-4302-1956-4

Mapa IX - Sistemas Distribuídos / Distributed Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
Sistemas Distribuídos / Distributed Systems

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Rui de Oliveira e Silva Borges| Carga letiva: T:30/PL:30/OT:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Óscar Narciso Mortágua Pereira | Carga letiva: PL:60

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Óscar Narciso Mortágua Pereira | Carga letiva: P:60

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Objetivos:
O seu objectivo principal é introduzir os alunos aos princípios e à prática subjacente ao projecto de sistemas 
distribuídos, apresentando os conceitos mais importantes relativos à sua implementação. São particularmente 
explorados diferentes paradigmas de comunicação e de sincronização.
Competências a adquirir:
- promover uma boa compreensão dos problemas principais que envolvem a concepção de sistemas 
distribuídos; 
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- desenvolver a capacidade de projecto de aplicações distribuídas; 
- familiarizar os alunos com a funcionalidade do ambiente de programação distribuída em Java. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
The main goal is to acquaint the students with the principles and the practice associated with the project of 
distributed systems, presenting the most important concepts related to their implementation. A special 
attention is given to the discussion of different communication and synchronization paradigms.
Learning outcomes:
- to gain a good understanding on the main issues related to the conception of distributed systems; 
- to develop skills for the project and the implementation of distributed applications; 
- to acquaint the students with the functionality of Java distributed programming environment. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Java: Sua caracterização em termos do paradigma orientado por objectos e do modelo de concorrência
Sistemas Distribuídos: Panorâmica geral 
Modelos de Sistema: Modelos arquitecturais - Modelos fundamentais
Comunicação e sincronização entre processos: Comunicação por passagem de mensagens - Invocação de 
métodos sobre objectos remotos
Modelos cliente-servidor: Sua caracterização - O problema da migração de código
Modelos de comunicação em grupo: Sincronização e exclusão mútua distribuídas - Algoritmos electivos -
Transacções distribuídas
Consistência e replicação: Modelos de consistência centrados nos dados - Modelos de consistência centrados 
nos clientes - Protocolos
Segurança: Conceitos introdutórios - Canais seguros - Controlo de acesso - Gestão da segurança

6.2.1.5. Syllabus:
Java: Characterization in terms of the object oriented paradigm and the concurrency model
Distributed Systems: Overview
System models: Architectural models - Fundamental models
Interprocess communication and synchronization : Message passing - Method invocation on remote objects
Client-server models: Overview - Code migration
Group communication models: Distributed synchronization and mutual exclusion - Elective algorithms -
Distributed transactions
Consistency and replication: Data centered consistency - Client centerd consistency - Protocols
Security: Introductory concepts - Safe channels - Access control - Safety management

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A disciplina tem como objectivo principal introduzir os alunos aos princípios e à prática subjacente ao 
projecto de sistemas distribuídos, apresentando os conceitos mais importantes relativos à sua 
implementação.
Os capítulos 2 a 8 são dedicados à cobertura deste objectivo. Contudo, como se pretende que a formação 
abranja o desenvolvimento de competẽncias de implementação, o ambiente de execução Java é usado 
intensivamente como exemplo de trabalho e é sobre ele que se explicam os conceitos principais e se faz 
demonstrações específicas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course has as its major goal to acquaint the students with the principles and the practice associated with 
the project of distributed systems, presenting the most important concepts related to their implementation.
Chapters 2 through 8 are generally dedicated to cover this goal. However, since it is intended to develop in the 
students implementation skills, Java execution environment is used intensively as a working example where 
major concepts are explained and demonstrations are carried out.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O objectivo das aulas teóricas é a apresentação de tópicos específicos da matéria. A abordagem pressupõe 
uma metodologia de participação directa dos alunos na discussão, procurando desenvolver competências de 
raciocínio crítico e de aprendizagem de técnicas gerais de resolução de problemas.
As aulas práticas seguem uma prática do saber fazer. As duas aulas iniciais são dedicadas a familiarizar os 
alunos com Java. Nas aulas restantes, um problema genérico é proposto para implementação usando 
diferentes mecanismos de comunicação. Estes constituem os projectos realizados pelos alunos em grupos de 
2.
Trabalho 1 – Solução concorrente pura (executada num único sistema comput)
Trabalho 2 – Solução distribuída – passagem de mensagens (executada em 6 a 8 nós de uma rede comput)
Trabalho 3 – Solução distribuída – objectos remotos (executada em 6 a 8 nós de uma rede comput)
Avaliação:
Exame escrito + desafio (50%)
Trabalho 1 (50/3%)
Trabalho 2 (50/3%)
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Trabalho 3 (50/3%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures present specific topics of the syllabus. The adopted approach tries to entice the students to 
participate actively in the discussion and to help them to develop skills of critical reasoning and to learn 
general techniques of problem solving. Labs follow the motto "you learn by doing" and are organized in two 
parts. The first two classes are aimed to acquaint the students with Java. In the remaining classes, a general 
problem is presented to be implemented on different communication constructs. These form the projects the 
students have to carry out by groups of 2.Work assignment 1 - Purely concurrent solution (to be run in a single 
comput node). Work assignment 2 - Message passing distributed solution (to be run in a 6 to 8 nodes comput 
network).Work assignment 3 – Remote object distributed solution (to be run in a 6 to 8 nodes comput network).
Assessment: End of term written examination + challenge (50%)
Work assignment 1 (50/3%)
W. assign. 2 (50/3%)
W. assign. 3 (50/3%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Usam-se diversas estratégias para garantir que as competẽncias listadas acima são atingidas:
- as aulas teóricas são organizadas de modo a apresentar claramente o problema de engenharia em discussão, 
a estimular os alunos a procurar soluções para ele e a explicar, sempre que possível, porque é que uma 
solução particular foi adoptada
- os trabalhos propostos visam a implementação de sistemas distribuídos onde os princípios base de 
comunicação e sincronização são enfatizados e questões de escalabilidade e de tolerância a falhas são 
colocadas ao nível de valorização.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to attain the learning outcomes listed above several strategies are employed:
- lectures are organized in manner to present clearly the engineering problem under discussion, to entice the 
students to think about different ways to solve it and to explain, whenever possible, why a specific solution 
was preferred over the others
- the work assignments aim at the development of distributed systems where the base principles of 
communication and synchronization are at stake and issues of scallability and fault tolerance are used for 
extra credit.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Distributed Systems – Concepts and Design, Coulouris G., Dollimore J. e Kindberg T., Addison Wesley / 
Pearson Education Ltd
Distributed Systems – Principles and Paradigms, Tanenbaum A.S. e Steen M.v., Pearson Education Int. / 
Prentice Hall
Distributed Systems – An Algorithmic Approach, Ghosh S., Chapman & Hall / CRC, Computer and Information 
Science Series

Mapa IX - Gestão de Projectos e Empreendedorismo / Project Management and Entrepreneurship

6.2.1.1. Unidade curricular:
Gestão de Projectos e Empreendedorismo / Project Management and Entrepreneurship

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel de Araújo Magano

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Daniel Polónia | Carga letiva: P: 150/OT: 60.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

Daniel Polónia | Carga letiva: P: 150/OT: 60.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Promover o reconhecimento da importância crescente da gestão de projectos e suas múltiplas dimensões e 
saberes; - Proporcionar conhecimentos, métodos e técnicas de análise, planeamento, gestão, avaliação, 
implementação e controlo de projectos; - Reforçar no estudante o espírito empreendedor e a capacidade de 
modelizar actividades por projectos.
Competências:
- Compreensão básica de gestão de projectos
- Capacidades analíticas e de resolução de problemas de planeamento e gestão de projectos
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- Capacidades de reflexão e crítica
- Utilização das tecnologias de informação e comunicações (M. Project)
- Trabalho de equipa: os estudantes desenvolverão capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho 
em equipa/grupo para actuar e resolver problemas no âmbito da gestão de projectos
- Capacidade empreendedora.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives
- Raise awareness of the increasing importance of project management
-Acquire knowledge, methods and analytical tools for planning, evaluating, implementing, and controlling 
projects
Build an entrepreneurial attitude and the ability to modelisetasks through projects.
Skills
- Understanding the basics of project management;
- Developing communicational skills; 
- Reeinforcing analytical skills.;
- Using information systems and specialized software (M. project)
- Entrepreneurial skills.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
- Conceitos fundamentais
- O gestor de projeto
- Stakeholders
- Ciclo de vida de um projeto
- Estrutura organizacional
2. Processos de gestão de projetos
- Grupos de processos
- Iniciação
- Planeamento
- Execução
- Monitorização e controlo
- Conclusão
3. Áreas de conhecimento da gestão de projetos
- Tempo
- Custos
- Risco
- Gestão integrada de projetos
4. Planos de negócio e empreendedorismo

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Project Management
- Context and essential concepts
- The project manager
- Stakeholders
- Project life cycle
- Project organization structure
2 - Project Management processes
- Process groups
- Initiation
- Planning
- Execution
- Control and monitoring
- Closing
3 - Areas of knowledge
- Time
- Costs
- Risk
- Integrated project management
4 - Business plans and Entrepreneurship

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos seguem as melhores práticas recomendadas pelos mais reconhecidos 
"standard" internacionais em matéria de gestão de projetos (Project Management Institute), garantindo a 
transferência de conhecimentos, métodos e técnicas de análise, planeamento, gestão, avaliação, 
implementação e controlo de projectos, por um lado, e reforçando e sensibilizando o estudante para a 
importância crescente da gestão de projectos e suas múltiplas dimensões e saberes, conforme são objetivos 
da u.c.. Em coerência com o objetivo de dotar o estudante de capacidade de projetar e empreender um projeto, 
nomeadamente de um negócio, o programa inclui empreendedorismo, processo de negócio, marketing, 
avaliação económica de projetos e formulação de planos de negócios.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus includes an agenda that meets the course goals, namely by exposing the best practices that are 
current standards, as recommended by the Project Management Institute, ensuring the transfer of knowledge, 
methods and techniques for analysis, planning, management, evaluation, execution and project control, as well 
as enhancing the growing importance of project management. The ability to craft a project and develop a 
entrepreneurial business plan is also covered by topics such as entrepreneurship, marketing, business 
processes, and economic evaluation.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A unidade curricular contará com aulas colectivas, de natureza teórico-prática, prática e tutoriais. No âmbito 
destas sessões, os estudantes serão formados e treinados com técnicas e aplicações informáticas de suporte 
ao planeamento e gestão de projectos. O trabalho autónomo dos estudantes prevê estudo e realização de 
exercícios propostos pelo docente, case studies e um trabalho para avaliação.
Avaliação: é adotada a avaliação contínua, consistindo num teste de avaliação escrito, com ponderação de 
60%, e na realização de um trabalho (plano de negócio) em grupo, com ponderação de 40% na classificação 
final. EM regime de exame os alunos realizam um único teste de avaliação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The classes and of theoretical and practical nature. Students learn and are trained with techniques and 
software tools that support project planning and management. The students' autonomous activities include 
reading and studying, proposed exercises, case studies and group assignments.
Evaluation/Assessment:
The course adopts continuous evaluation, consisting of: (a) a written test, with weight =60%, and (b) a group 
assignment (business plan), with weight=40%. Alternatively, the student can opt for a final exam (100%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A u.c. recorre a casos de estudo como elemento de reflexão a análise crítica de situações representativas de 
gestão de projetos, bem como à utilização de software especializado (M. Projet) para formulação de planos de 
projetos, com vista a garantir a capacitação dos estudantes de meios e competências para responder aos 
objetivos da u.c., aplicando conhecimentos e técnicas adequados. São igualmente propostos exercícios e um 
trabalho de grupo, consistindo num plano de negócio, que suscita o reforço de competências de 
relacionamento interpessoal e de trabalho em equipa, e desenvolve a capacidade de empreender e formular 
planos de negócio integrados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course uses case studies and exercises, as tools to encourage critical analysis of project management 
relevant situations. Project management software is also used (Microsoft Project) to develop project plans. 
These methods are aimed at ensuring students improve their technical skills and knowledge, and are able to 
use the proper methods to solving problems. A group assignment is developed, consisting of a business plan, 
developing hard and soft skills, namely team work, and the ability to craft an integrated business plan. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:
PMI, 2008. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 4th Edition.
MAGANO, José, SANTOS, Mário J.. 2003-2011. Gestão Integrada de Projetos – Tópicos - Slides de suporte às 
aulas.
MEREDITH, Jack R., MANTEL JR., Samuel J.. 1995. Project Management - A Managerial Approach 3 Ed., John 
Wiley & Sons.

Mapa IX - Dissertação / Dissertation

6.2.1.1. Unidade curricular:

Dissertação / Dissertation

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim João Estrela Ribeiro Silvestre Madeira

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
André Ventura da Cruz Marnoto Zúquete
António Joaquim da Silva Teixeira
António José Ribeiro Neves
António Manuel Duarte Nogueira
Carlos Manuel Azevedo Costa
Diogo Nuno Pereira Gomes
Francisco Manuel Marques Fontes
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Helder Troca Zagalo
Ilídio Castro Oliveira
João Paulo Trigueiros da Silva Cunha
Joaquim Arnaldo Carvalho Martins
Joaquim Manuel Henriques de Sousa Pinto
Joel Perdiz Arrais
José Alberto Gouveia Fonseca
José Luis Guimarães Oliveira
José Manuel Matos Moreira
José Maria Amaral Fernandes
Manuel Bernardo Salvador Cunha
Miguel Augusto Mendes Oliveira e Silva
Óscar Narciso Mortágua Pereira
Paulo Jorge Salvador Serra Ferreira
Paulo Miguel de Jesus Dias
Pedro Alexandre de Sousa Gonçalves
Pedro Renato Tavares de Pinho
Rui Luís Andrade Aguiar
Rui Pedro de Oliveira Alves 
Susana Isabel Barreto de Miranda Sargento

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

André Ventura da Cruz Marnoto Zúquete
António Joaquim da Silva Teixeira
António José Ribeiro Neves
António Manuel Duarte Nogueira
Carlos Manuel Azevedo Costa
Diogo Nuno Pereira Gomes
Francisco Manuel Marques Fontes
Helder Troca Zagalo
Ilídio Castro Oliveira
João Paulo Trigueiros da Silva Cunha
Joaquim Arnaldo Carvalho Martins
Joaquim Manuel Henriques de Sousa Pinto
Joel Perdiz Arrais
José Alberto Gouveia Fonseca
José Luis Guimarães Oliveira
José Manuel Matos Moreira
José Maria Amaral Fernandes
Manuel Bernardo Salvador Cunha
Miguel Augusto Mendes Oliveira e Silva
Óscar Narciso Mortágua Pereira
Paulo Jorge Salvador Serra Ferreira
Paulo Miguel de Jesus Dias
Pedro Alexandre de Sousa Gonçalves
Pedro Renato Tavares de Pinho
Rui Luís Andrade Aguiar
Rui Pedro de Oliveira Alves 
Susana Isabel Barreto de Miranda Sargento

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
É objectivo da dissertação a realização de trabalho de investigação numa área científica que

(i) forneça uma visão alargada do estado da arte nessa área,

(ii) faça a avaliação de modelos teóricos ou concretizações práticas e

(iii) apresente propostas de melhoria incrementais nessa área científica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main goal of the dissertation is to carry out research work in a scientific field that

(i) provides an enlarged view of the state of the art in this area,

(ii) evaluates theoretical models and practical implementations

(iii) submits proposals for incremental improvement in this scientific area.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
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N/A

6.2.1.5. Syllabus:
N/A

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
N/A

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
N/A

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A inscrição na UC pressupõe a escolha de um tema e de um orientador.
O procedimento actual de afectação de temas e orientadores a alunos desta UC é o seguinte:
- Os docentes apresentam as suas propostas de dissertação.
- Os alunos leem as propostas e contactam os proponentes para obter esclarecimentos adicionais.
- Os alunos seleccionam as dissertações em que estão interessados e os respectivos docentes proponentes 
são notificados.
- Os docentes escolhem se aceitam ou não os alunos que mostraram interesse nas suas propostas.
Caso aceitem, iniciam um processo de acordo.
A gestão de todo este processo é feita através de um serviço próprio, o front-office de distribuição do serviço 
docente do DETI, acessível em http://dsd.av.it.pt./frontoffice/
A avaliação desta UC é feita através da discussão pública, perante um júri, da dissertação. Esta tem de ser 
entregue
até uma data limite, que normalmente é no início de Junho (época normal) ou no início de Novembro (época 
especial).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The enrollment in this curricular unit involves the previous choice of a work theme and a supervisor.
The choice and assignment of work themes and supervisors is as follows:
- Faculty members publicize their dissertation proposals.
- Students analyze the various proposals and contact the proponents to obtain additional information.
- Students select the dissertations they are interested in and the respective supervisors are automatically 
notified.
- Supervisors choose whether to accept the students that showed interest in their proposals.
- If a student and his/her supervisor agree, the dissertation theme is assigned.
The whole process is managed through a departmental Web service, available at http://dsd.av.it.pt./frontoffice/
The dissertation is evaluated by a jury in a public presentation and discussion. The dissertation is submitted 
either at the beginning of June or at the beginning of November.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Os alunos são encorajados a trabalhar o mais possível de forma autónoma, reunindo periodicamente com os 
orientadores no sentido destes acompanharem o andamento dos trabalhos.

Esta abordagem potencia a autonomia dos alunos e obriga-os a estabelecer metas e cumprir prazos.

Durante o desenrolar dos trabalhos é produzida documentação parcelar conducente à elaboração da versão 
final da dissertação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Students are encouraged to work as independently as possible, meeting regularly with the supervisors in order 
for them to monitor the work progress.

This approach enhances the autonomy of students and forces them to set goals and meet deadlines.

Documentation is produced throughout the work leading to the final version of the dissertation.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
N/A

Mapa IX - Opção I, II, III ou IV - Computação Móvel / Mobile Computing

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção I, II, III ou IV - Computação Móvel / Mobile Computing
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Maria Amaral Fernandes | Carga letiva: TP45

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

João Paulo Trigueiros da Silva Cunha : TP 30 
Ilídio Fernando de Castro Oliveira: TP30 

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

João Paulo Trigueiros da Silva Cunha : TP 30 
Ilídio Fernando de Castro Oliveira: TP30

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta é uma UC introductória à computação móvel com enfase na aprendizagem através da práctica. O foco 
principal é colocado na implementação de uma aplicação em duas plataformas móveis - actualmente iOS e 
Android. Naturalmente tanto os conceitos gerais do eco sistema da computação móvel serão apresentados 
como os detalhes de cada uma das plataformas consideradas na UC. 

No final os alunos devem compreender a arquitectua, modelo de programação e caracteristicas de cada uma 
das plataformas apresentadas de forma a serem capazes de propor e implementar uma aplicação em cada uma 
delas.

Após terminar a UC, os alunos também deverão perceber as especificidades da computação móvel suas 
limitações e a sua relação aos paradigmas "tradicionais" - modelos de programação e arquitectura. Os alunos 
deverão também ser capazes de identificar e seleccionar a melhor forma de integrar aplicações móveis no 
contexto de um sistema de informação (e.g. http, SOA, etc).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This is an introductory course on mobile computing with a strong emphasis in on "learn by doing" rationale. 
The main focus is on the implementation of the same application in two mobile frameworks - currently iOS and 
Android. Naturally both general concepts of the mobile computing eco system will be presented and the 
specific details on each of the frameworks considered in the course.

In the end, students should understand the architecture, programming model, and features of both Android 
and iOS. They also should be able to propose and implement a mini project in each of the frameworks.

After completing the course, students should also understand the specificities of mobile computing namely in 
relation to “standard” programming paradigms and traditional architectural and software ‘limitations’. This 
includes also being able to identify and select between the existing options for integrating a mobile application 
within a heterogeneous information system (http, SOA, etc ).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1 – Introdução à computação móvel 
Basic concepts 
Mobility – Historical evolution and current status
Mobile and nomadic computing: wireless networks impact on the mobile computing paradigm
Mobile Market, Operating systems and mobile devices
Strategies and programming environments
Future and perspective on mobile devices 

Módulo 2 – Tecnologia 1 : iOS
Basic concepts
Tools and resources 
Lab on basic concepts and application development 
Project 

Módulo 3 – Technologia 2: Android
Basic concepts
Tools and resources 
Lab on basic concepts and application development 
Project

6.2.1.5. Syllabus:

Module 1 – Introduction to mobile computing 
Basic concepts 
Mobility – Historical evolution and current status
Mobile and nomadic computing: wireless networks impact on the mobile computing paradigm
Mobile Market, Operating systems and mobile devices
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Strategies and programming environments
Future and perspective on mobile devices 

Module 2 – Tecnology 1: iOS
Basic concepts
Tools and resources 
Lab on basic concepts and application development 
Project 

Module 3 – Technology 2: Android
Basic concepts
Tools and resources 
Lab on basic concepts and application development 
Project

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A UC está centrada na implementação de uma mesma aplicação em duas plataformas móveis (módulo 2 e 3 ). 
Ao usar a mesmo aplicação permite a comparação entre as duas plataformas e as arquitecturas / paradigmas 
de programação "tradicionais" realçando os aspectos abordados no módulo 1. O módulo 1 abordas os tópicos 
mais transversais da computação móvel desde o formato físico, mecanismos de interacção até à conexão com 
o exterior. Como as plataformas móveis estão em constante evolução os detalhes dos módulos 2 e 3 estão 
extremamente dependentes das tecnologias escolhidas - actualmente o iOS e o Android.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The course is centred on the implementation of the same application in two different mobile computing 
frameworks (module 2 and 3). Using the same application allows a comparison between both technologies and 
more traditional architectural and programming paradigms, enhancing some of the subjects addressed in 
module 1. Module 1 addresses more transversal topics on mobile computing from simple the form factor, 
interaction interface to the connectivity to exterior. As mobile computing is constantly changing the details of 
both module 2 and 3 are highly dependent on selected technologies – currently iOS and Android.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC está dividida em 3 módulos. 

O módulo 1 é mais expositivo e focado nas caracteristicas mais transversais do eco sistema da computação 
móvel.

Os módulos 2 e 3 são suportados essencialmente em sessões laboratoriais com exercícios prácticos onde 
inicialmente são introduzidos os tópicos a abordar - materiais de referência e leitura são fornecidos para 
suportar os exercícios. O resultados destes dois módulos é uma aplicação implementada na plataforma 
abordada no módulo. As aplicações são implementadas por grupos de 2 alunos.

A avaliação da UC é contínua com componente individual (30%) baseada num teste e quizzes individuais e 
numa componente de projectos (70%) suportada na avaliação das aplicações implementadas nos módulos 2 e 
3 incluido relatório, apresentação e demos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is divided in 3 modules. 
Module 1 will be more expositive and focused on more transversal characterisitics of the mobile ecosystem. 
Module 2 and 3 will be supported mainly on lab classes with practical exercises with an initial introduction on 
addressed topics - readings material will be given to support the exercises. The results of these two modules 
will be an application using the frameworks addressed in the module. The applications will be implemented by 
groups of 2 students.

The course has continuous evaluation (avaliação continua) based on an individual component (30%) based on 
1 test and quizzes and on a project component (70%) supported on the assessment of applications 
implemented in module 2 and 3 including reports, presentations and demos.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
A UC é focada na implementação de soluções IT usando plataformas móveis pois na nossa opinião esta é a 
melhor forma de assimilar o que é apresentado na UC. Ao usar 2 plataformas diferentes é possível não só 
apreender as suas especificidades mas também evidenciar alguns dos aspectos transversais da computação 
móvel apresentados no módulo 1.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The course rationale is highly focused on the implementation of IT solutions in mobile frameworks as in our 
opinion this is the best way for students to assimilate what is presented during the course. By using two 
technologies it is possible not only to learn their specifics but also to enhance some of the transversal aspects 
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addressed in module 1 that are present in the mobile computing area.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Dada a rápida evolução desta área, qualquer tentativa de estabelecer uma bibliografia definitica é irrealista.

Para além da informação nos sítios officiais – com informação completa e de qualidade - recomendamos as 
séries da Apress sobre iOS e Android.

Android Developer 
http://developer.android.com/index.html

iOS developer center
https://developer.apple.com/devcenter/ios/index.action

Mapa IX - Opção I - Exploração de Dados / Data Mining

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção I - Exploração de Dados / Data Mining

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Manuel Matos Moreira | Carga letiva: [ T:0/TP:22,5/OT:0]

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Pétia Georgieva Georgieva T:0/TP:25/OT:0

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Pétia Georgieva Georgieva T:0/TP:25/OT:0

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objc:
Esta unidade curricular foca o desenvolvimento de sistemas de apoio à decisao usando tecnicas de data 
warehousing e data mining. O data warehousing designa um conj. de tecnicas de bases de dados para criar 
repositorios centralizados que integram dados provenientes de fontes heterogéneas. O data mining é uma área 
interdisciplinar orientada para o processo de procura de padrões em grandes volumes de dados. Estes obj. 
são alcançados utilizando tecnicas de pré-processamento que visam a normalização e muitas vezes a reduçao 
de dimensao, algoritmos que extraem a informação relevante e, finalmente a apresentação da informação de 
maneira a poder ser interpretada. 
Competências: 
C1 Compreender as técnicas de modelação de dados multidimensionais
C2 Desenhar, implementar e otimizar Data Warehouses
C3 Compreender e aplicar processos de transformação de dados 
C4 Compreender as técnicas de classificação e agrupamento de dados
C5 Aplicar as técnicas de data mining a problemas comuns

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course covers the development of business intelligence and decision support systems using data 
warehousing and data mining techniques.
Data warehousing refers to a set of database techniques to create centralized repositories integrating data 
from heterogeneous sources. 
Data mining is an interdisciplinary field to extract knowledge from large volumes of data. These goals are 
achieved using pre-processing techniques for data normalization and dimension reduction, algorithms to 
extract relevant information and finally the presentation of information so that it can be interpreted.
Learning outcomes:
C1 Understanding the techniques for multidimensional data modelling 
C2 Designing, implementing and performance optimization of Data Warehouses
C3 Understanding the processes of data transformation
C4 Understanding the techniques for data classification and grouping
C5 Application of data mining techniques to common problems

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
P1 Modelos de dados multidimensionais 
P2 Data Warehouses e processamento analítico de dados (OLAP)
P3 Pré-processamento e transformação de dados (PCA- análise em componentes principais) 
P4 Técnicas de Classificação: técnicas de Bayes, árvores de decisão, modelos lineares (perceptrão e SVM 
(support vector machine)), modelos não lineares (redes neuronais e SVM), KNN (vizinhos mais próximos). 
Classificadores e medidas de desempenho. 
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P5Técnicas de Agrupamento: medidas de semelhança, K-médias, e algoritmos Hierárquicos. SOM (self 
organizing maps) e redes de Kohonen.

6.2.1.5. Syllabus:
P1 Multidimensional data models
P2 Data Warehouses and OLAP (online analytical processing)
P3 Data pre-processing and transformation (PCA – principal components analysis)
P4 Data classification techniques: Bayesian, decision trees, linear models perceptron and support vector 
machines (SVM)), non-linear models (neuronal networks and SVM) and lazy evaluation (K-nearest neighbour). 
Evaluation of classification.
P5 Clustering: types of data and dissimilarity computation, K-means and hierarchical algorithms. SOM (self 
organizing maps) and Kohonen networks.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Cada competência C1 a C5 é suportada pelo respetivo conteúdo programático (P1 a P5). P1 e P2 focam os 
objetivos relacionados com data warehousing. P4 e P5 focam os objetivos relacionados com data mining. P3 
foca técnicas de pré-processamento de dados em ambas as áreas: data warehousing e data mining.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Competence C1 is supported by topic P1, C2 is supported by P2, C3 is supported by P3, C4 is supported by P4 
and C5 is supported by P5.
P1 and P2 are oriented towards the Data warehousing goal. P4 and P5 are oriented towards Data mining. P3 
covers data pre-processing techniques in both fields: data warehousing and data mining.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os alunos terão oportunidade de efetuar prática laboratorial com exercícios pré-preparados num ambiente 
realista e ao mesmo tempo aprender as especificidades do software utilizado. Os estudantes também podem 
ser designados para trabalhar em projetos maiores com a duração de mais que uma aula. Os projetos de 
laboratório podem ser classificados em várias categorias, e ideias e sugestões mais inovadoras são 
encorajadas.
A avaliação da disciplina será baseada num exame escrito e em trabalhos de laboratório.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Students will have the opportunity to perform laboratory assignments using specific software tools to solve 
realistic problems. Students may also be assigned to work on larger projects with duration of more than one 
class. The laboratory projects can be classified into several categories, and innovative ideas are encouraged.
The evaluation of the course will be based on a written examination and laboratory work.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Cada aula começa com uma exposição introdutória aos conceitos e uma explicação dos métodos relacionados 
com os tópicos em estudo baseada em problemas muito simples que possam ser resolvidos em papel. A 
segunda parte das aulas é dedicada à resolução de problemas usando ferramentas adequadas.
Existem 3 a 4 trabalhos propostos para realização extra aulas, com a duração de 2 a 4 semanas cada, para 
proporcionar aos estudantes o contato com pequenos problemas reais sobre data warehousing e data mining.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Each class starts with an introductory lecture to expose the concepts and to explain the topics based on very 
simple problems that could be solved on paper, if possible. The second part of classes is allocated to perform 
laboratory assignments using software tools.
There are 3 or 4 take home assignments during the semester, with duration of 2 to 4 weeks each, to give the 
students the opportunity to deal with small real-word data warehousing and data mining problems.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Pang Ning Tan, M. Steinback , Vipin Kumar- Introduction to data mining- Addison-Wesley- 2006
H. Witten and E. Frank, Data Mining ,Pratical Machine Learning Tools and Techniques, Elsevier 2005.
Inmon, W., Building the data warehouse, , John Wiley & Sons, 2005.

Mapa IX - Opção I - Segurança Avançada em Redes / Advanced Nework Security

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção I - Segurança Avançada em Redes / Advanced Nework Security

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
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André Ventura da Cruz Marnoto Zúquete | Carga letiva:TP 22,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Paulo Jorge Salvador Serra Ferreira: TP: 22,5 

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Paulo Jorge Salvador Serra Ferreira: TP:22,5 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
O objetivo geral desta disciplina é apresentar e descrever diversas vulnerabilidades de segurança dos 
sistemas computacionais em rede, os problemas que essas vulnerabilidades podem levantar se forem 
conhecidas e exploradas, as soluções teóricas que atualmente se conhece para eliminar as vulnerabilidades e 
as soluções técnicas que atualmente se usam, em diversos níveis e com diferentes objetivos para assegurar 
atributos de segurança. 

Competências:
Os alunos deverão ganhar as seguintes competências: Sensibilidade aos problemas de segurança em redes; 
Compreensão da variedade de soluções existentes para resolver os problemas de segurança em redes; 
Capacidade de escolha das soluções de segurança mais convenientes para lidar com problemas concretos; 
Capacidade de gestão e configuração de mecanismos de segurança em equipamentos terminais e 
equipamentos de rede.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Objectives:
The goal of this discipline is to present and describe several security vulnerabilities of networked systems, the 
problems raises by the discovery and exploitation of those vulnerabilities, the theoretical solutions for 
eliminating vulnerabilities and the practical solutions used at different levels and with different goals for 
ensuring security attributes. 

Competences:
Students should acquire the following skills: Network security awareness; Know-how about the variety of 
solutions for tackling network security problems; Skills for selecting the appropriate solutions for specific 
security problem; Know-how for managing and configuring security mechanisms in end-user and networking 
equipment. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1: Firewalls
Arquitetura
Filtros de pacotes, filtros aplicacionais, filtros de circuitos
Serviços oferecidos
2: Autenticação remota de pessoas ou serviços
Com senha: WEP, Kerberos
Com chaves assimétricas: SSL, SSH
3: Comunicação segura
Perspetiva de atuação no âmbito da pilha OSI
Vantagens e desvantagens de atuar em níveis diferentes
Mecanismos:
Nível lógico: WLAN 802.11
Nível Rede: IPSEC
Nível Sessão: SSL/TLS
Nível aplicação: SSH
4: VPNs 
Definição, componentes
Tipos de VPN: net-to-net, host-to-net
Mediação
Tunnelling
Realização (PPTP, L2TP, IPSEC, SSH), vantagens e desvantagens
5: Anonimato
Mix Nets, Onion Routing

6.2.1.5. Syllabus:
1: Firewalls
Architectures
Packet filters, application gateways, circuit gateways
Services provided
2: Remote authentication of people or services
With password: WEP, Kerberos
With asymmetric keys: SSL, SSH
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3: Secure communication
Overview of the implementation on the OSI layers
Pros and cons of acting at different levels
Mechanisms:
Link layers: WLAN 802.11
Network layer: IPSEC
Session layer: SSL/TLS
Application layer: SSH
4: VPNs 
Definition, components
VPN types: net-to-net, host-to-net
Proxying
Tunneling
Implementations (PPTP, L2TP, IPSEC, SSH), pros and cons
5: Anonymity
Mix Nets, Onion Routing

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Esta UC vem no seguimento de uma outra (Segurança) e complete-a fornecendo uma vista alargada e ao 
mesmo tempo detalhada sobre a problemática da segurança em redes IP e em grandes sistemas distribuídos 
subjacentes a um único domínio de segurança. Os conteúdos programáticos abordam as áreas mais 
relevantes da segurança em redes IP e fornecem ao mesmo tempo uma experiência vasta de configuração de 
equipamentos de rede. Por outro lado, os conteúdos não ficam limitados às questões tradicionais da 
segurança das comunicações (confidencialidade, integridade, autenticação) mas abordam igualmente a 
questão do anonimato, uma área cada vez mais crítica à medida que cresce a omnipresença da Internet.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

This CU is the follow-up of another one (Security) and completes it by providing a broad and detailed view 
about security in IP networks and large distributed systems under a single security domain. The syllabus 
addresses the most important areas of security on IP networks while providing a vast experience of 
configuration of network equipment. Moreover, the contents are not limited to traditional issues of 
communications’ security (confidentiality, integrity, authentication) but also address the issue of anonymity, 
an increasingly critical problem raised by the ubiquity of the Internet.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
Aulas teóricas/práticas de exposição da matéria e de realização de trabalhos práticos laboratoriais envolvendo 
a configuração de sistemas em rede.

Avaliação:
Componente prática: Projetos práticos envolvendo computadores e equipamentos de rede (50% da nota final, 
nota mínima de 8.5 valores em 20)
Componente teórica: Exame final (50% da nota final, nota mínima de 8.5 valores em 20)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
Theoretical/practical classes with presentation of theoretical contents and practical assignments involving the 
configuration of networked systems.

Evaluation:
Practical component: Assignments involving the configuration of networked systems (50% of the final grade, 
minimal grade of 8.5 values in 20)
Theoretical component: Final exam (50% of the final grade, minimal grade of 8.5 values in 20)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

O objetivo desta UC é o de fornecer uma formação vasta e profunda sobre os problemas de segurança em 
redes IP e as soluções que foram desenvolvidas para as colmatar. Para esse fim são lecionados conteúdos 
teóricos que são instanciados, em cada aula, numa experiência prática. Estas experiências permitem, para 
além disso, exercitar diversos modos de configuração de equipamentos de rede, facilitando deste modo a 
adaptação dos alunos a futuros equipamentos. Os conceitos teóricos aprendidos e experimentados são 
postos à prova na realização de um exame final e de um projeto. Este último envolve um problema de 
segurança em redes inovador, que não possui solução conhecida, a qual precisará de ser concebida, realizada 
e demonstrada. O projeto confere aos alunos uma maior capacidade para lidarem com problemas complexos 
de segurança, para os quais não existem soluções pré-desenvolvidas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The goal of this CU is to provide a broad and comprehensive formation about security problems in IP networks 
and solutions that were developed to address them. To this end are taught theoretical concepts that are 
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instantiated in each class on a practical experience. These experiments allow, in addition, exercising the 
configuration of several network equipment, thereby facilitating the adjustment of students to other equipment 
in future. The theoretical concepts learned and experienced are put to the test in a final exam and a project. 
The latter involves an innovative network security problem, without a known solution, which will need to be 
designed, constructed and demonstrated. The project gives students a greater ability to deal with complex 
issues of network security, for which there are no existing solutions.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
“Segurança em Redes Informáticas”, 3ª Edição Atualizada e Aumentada, André Zúquete, FCA, 2010, ISBN 978-
972-722-646-7"
Network Security: Private Communication in a Public World", 2nd Edition, C. Kaufman, R. Perlman, M. 
Speciner, Prentice Hall, 2002, ISBN 0-13-046019-2
"Internet Cryptography", Richard. E. Smith, Adison-Wesley, 1997, ISBN 0-201-92480-3
“Network Security Technologies and Solutions (CCIE Professional Development Series)“, Yusuf Bhaiji, Cisco 
Press, 2008, ISBN-13: 978-1587052460
“Network Security Architectures”, Sean Convery, Cisco Press, 2004, ISBN: 158705115X

Mapa IX - Opção I - Técnicas de Interface / Multimodal Interaction

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção I - Técnicas de Interface / Multimodal Interaction

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

António Joaquim Da Silva Teixeira | Carga letiva: TP:22,5 

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Miguel Augusto Mendes Oliveira e Silva | Carga letiva TP:22,5 

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Miguel Augusto Mendes Oliveira e Silva | Carga letiva TP:22,5 /OT:7,5

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
– Complementar UC anteriores em interação humano-computador;
– Fornecer uma visão dos desenvolvimentos recentes em interação multimodal e em algumas das tecnologias 
de suporte;
– Projetar, implementar e testar sistemas integrando interacção multimodal;

No fim da UC os estudantes devem ser capazes de:
– Utilizar e combinar várias modalidades, em particular as relacionadas com fala, gestos e toque;
– Compreender os desafios e soluções atuais envolvidos na sua conceção;
– Projetar e implementar interação multimodal para aplicações.

Outras competências a desenvolver:
– Análise crítica de soluções existentes;
– Planeamento;
– Apresentação pública de projetos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: 
- Complement previous UCs in Human Computer Interaction; 
- Provide an overview of recent developments in multimodal interaction and some of the support technologies; 
- Hands-on experience in the design and implementation of multimodal systems.

At the end of this course students should be empowered to:
- Be able to use and combine various modalities, in particular speech, gestures and touch;
- Understand current challenges and solutions in their design;
- Design and implement multimodal interfaces for applications.

Other competences to develop:
- Critical analysis of existing solutions;
- Planning;
- Public presentation of the projects.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1.Fundamentos: modalidades, terminologia, arquiteturas, resumo do estado da arte, usabilidade;
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2.Modalidades:
•Fala (reconhecimento e síntese, compreensão, geração)
•Toque
•Gestos
•Outras
3.Fusão e fissão
4.Diálogo
5.Ferramentas e recursos; agentes, arquiteturas orientadas ao serviço (SOA), linguagens W3C (ex: EMMA), 
HephaisTK, RavenClaw, Olympus
6.Casos de estudo (ex: AT&T How May I Help You, Apple SIRI, e Living Usability Lab Telerehabilitation)
7.Mini projetos

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Fundamentals: Modalities, Terminology, Architectures, Brief State-of-the-art, Usability;
2 - Modalities:
Speech (Recognition and Synthesis, Understanding, Generation)
Touch
Freeform Gestures
Others
3 - Fusion and fission
4 - Dialogue 
5 - Tools and Resources: Agents, Service Oriented Architectures (SOA), W3C languages (ex: EMMA), 
HephaisTK, RavenClaw, Olympus
6 - Case studies (ex: AT&T How May I Help You, Apple SIRI, and Living Usability Lab Telerehabilitation)
7 - Mini Projects

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O objetivo de complementar conhecimentos anteriores é diretamente visado pela seleção feita dos tópicos 
que, no máximo, apenas foram brevemente lecionados em UCs anteriores. O programa também cobre as 
modalidades mais utilizadas, tornando possível que os estudantes tenham uma boa visão geral desta área, 
cuja relevância tem crescido substancialmente. As tecnologias mais relevantes, tais como o reconhecimento 
de fala, são apresentadas com algum detalhe, permitindo que os estudantes compreendam os atuais desafios 
e soluções. Esta compreensão é incrementada pelo contacto por trabalhos práticos com SDKs estado-da-arte 
e com problemas, limitações e funcionalidades de APIs. Como os mais representativos grupos de modalidades 
fazem parte do programa, sendo também disponibilizada informação sobre arquiteturas multimodais 
completas, incluindo fusão, fissão e gestão de interação e diálogos, existem as bases necessárias para que os 
estudantes sejam capazes de usar e combinar as várias modalidades.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The objective of complementing previous knowledge is directly addressed by the selection of UC program 
topics at most briefly addressed in previous UCs. Topics also cover the most commonly used modalities, 
making possible the student to have a good general view of this area with increasing relevance. 

The most relevant technologies, such as speech recognition, are presented with a reasonable amount of detail 
to allow students to understand current challenges and solutions. This understanding is enhanced by their 
contact in the practical assignments with concrete state-of-the-art SDKs and APIs problems, limitations and 
capabilities.

As three of the most representative groups of modalities (related to speech, touch and gestures) are part of UC 
program complemented by information on complete multimodal architectures, fusion, fission and dialog and 
interaction management, this provides the necessary basis for students to be able to use and combine various 
modalities.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Métodos de ensino: as aulas são normalmente divididas em duas partes: (1) apresentação teórico-prática dos 
conceitos, e (2) aplicação prática.
Avaliação: A UC adota uma avaliação do tipo “contínuo” assente em projetos práticos, pequenos relatórios e 
apresentações.

Em 2011/2012 a parte prática consistiu em:
– Um pequeno relatório de um sistema multimodal relevante (arquitetura, modalidades utilizadas e análise 
SWAT);
– Um projeto de programação utilizando a fala como Entrada/Saída para controlar uma aplicação;
– Um projeto de programação utilizando toque ou gestos (neste último caso utilizando o Kinect da Microsoft) 
como E/S para controlo de uma aplicação;
– Projeto final, com a duração aproximada de 1 mês, com uma apresentação e demonstração finais, permitindo 
uma primeira experiência dos estudantes na construção de um sistema que combina várias modalidades (ou, 
em alternativa, um sistema de de gestão de diálogos baseado em CMU Olympus/Ravenclaw)
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methods: Classes usually divided in two parts: (1) theoretical-practical presentation of concepts and 
(2) practical application.
Assessment: Course adopts an evaluation of type "continuous" consisting of practical projects, small reports 
and presentations. In more complex projects, students work in groups of two.
In 2011/2012 the practical part consisted of:
- A small report on a relevant multimodal system (architecture, modalities used and SWAT analysis);
- A programming project on the use of speech I/O to control an application; 
- Programming project regarding touch or freeform gestures. The second group, using Microsoft Kinect, used 
different SDKs to implement interaction with applications (ex: media player).
-Final project, of around 1 month, with a final presentation and demonstration, allowing a first experience of 
students in the design and implementation of a system combining modalities or, in alternative, a spoken dialog 
system based on CMU Olympus/Ravenclaw.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

O opção por um equilíbrio entre a teoria e a prática, no cerne do método de ensino adotado, resultou 
diretamente dos objetivos principais de, fornecendo uma visão global da área, permitir experiências práticas 
na conceção e implementação de sistemas multimodais. Uma aproximação completamente prática impediria 
que os estudantes adquirissem os conhecimentos necessários para compreender as limitações e desafios da 
área assim como limitaria a possibilidade de se adaptarem no futuro à rápida evolução nesta área. Por outro 
lado, a prática permitiu que os estudantes ganhassem mais experiência em programação em situações onde a 
documentação é escassa e as soluções existentes instáveis.

A avaliação baseada em relatórios, demonstrações e apresentações foi considerada a mais adequada para 
uma UC com esta vertente prática.

Os resultados obtidos assim como a qualidade atingida em alguns dos projetos leva-nos a crer que a 
aproximação tomada foi adequada.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The option for a balance of theory and practice assignments, central to the teaching method adopted, derives 
directly from the main objectives of providing an overview of the area while allowing hands-on experience in 
the design and implementation of multimodal systems. A completely practical approach would prevent 
students to acquire the necessary knowledge to understand limitations, challenges and be able to adapt to the 
rapid evolution in this effervescent area. Practical programming assignments also have the benefit of allowing 
students to have more experience in programming and particularly in situations with scarce documentation, 
unstable solutions etc.

Evaluation based on reports, demonstrations and presentations was considered the most adequate for a UC 
with such a practical approach, additionally providing more information for the colleagues regarding a student 
or group experience.

From the results obtained and the quality attained on several of the projects, the approach selected was 
validated as appropriate.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Saffer D. (2009). Designing Gestural Interfaces. O’Reilly.
Bernsen, N. e Dybkjær, L. (2010). Multimodal Usability. Springer.
Jurafsky, D. and J. H. Martin (2008). Speech and Language Processing. P. Hall.
Sebe, N. (2009). "Multimodal interfaces: Challenges and perspectives." Journal of Ambient Intelligence and 
Smart Environments 1(1): 23-30.
Oviatt, S. (1999). "Ten myths of multimodal interaction." Commun. ACM 42(11): 74-81.
W3C. "Multimodal Interaction Activity."
Reeves, L. M., J. Lai, et al. (2004). "Guidelines for multimodal user interface design." Commun. ACM 47(1): 57-
59.
Lalanne, D., L. Nigay, et al. (2009). Fusion engines for multimodal input: a survey. Proc Int Conf Multimodal 
interfaces. pp. 153-160.
Foster, M. E. (2002). State of the art review: Multimodal fission.
Bohus, D. and A. I. Rudnicky (2009). "The RavenClaw dialog management framework: Architecture and 
systems." Comput. Speech Lang. 23(3): 332-361.

Mapa IX - Opção II, III ou IV - Análise e Interpretação de Imagem / Image Analysis and Understanding

6.2.1.1. Unidade curricular:

Opção II, III ou IV - Análise e Interpretação de Imagem / Image Analysis and Understanding

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Página 143 de 219ACEF/1213/10912 — Guião para a auto-avaliação

20-12-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=80850407-20c7-331f...



Augusto Marques Ferreira da Silva | Carga letiva: TP 45h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
Apresentar as propriedades e estruturas de dados fundamentais para a manipulação computacional das 
imagens digitais
Dar a conhecer métodos de pré-processamento frequentemente necessários a montante da própria 
metodologia de Análise de Imagem
Apresentar as principais estratégias de Análise de Imagem segundo uma hierarquia de complexidade ao nível 
dos métodos de segmentação.
Apresentar conceitos fundamentais para o reconhecimento de objectos
Competências:
Conhecer as principais estruturas de dados relacionadas com o Processamento Digital de Imagem
Conhecer os principais métodos de segmentação
Saber manipular os resultados da segmentação em problemas de interpretação orientados para a identificação 
e seguimento de objectos
Determinar perante um problema específico quais as características mais importamtes para tarefas de 
reconhecimento
Implementar soluções de reconhecimento de objectos 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Objectives:
Introduce properties and fundamental data structures required for computational procedures with digital 
images.
Present pre-processing methods often need as prior procedures to image analysis tasks.
Present the main image analysis strategies following an hierarchy based on the complexity of image 
segmentation algorithms
Present feature extraction techniques within the context of object recognition
Design and implementation of small scale image analysis computer projects

Skills:
Knowledge of the main data structures related with Digital Image Processing
Knowledge of the most important image segmentation methods
Determine for a specific problem the optimal feature subset that may be required for higher level recognition 
tasks
Implement object recognition solutions 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Conceito de Análise de Imagem
Propriedades das Imagens Digitais
Estruturas de dados importantes em Análise de Imagem
Pré-processamento
Segmentação 
Morfologia Matemática
Extracção de Características
Reconhecimento de Objectos
Interpretação de Imagem 

6.2.1.5. Syllabus:
Introductory concepts
Properties of Digital Images
Relevant Data Structures for Image Analysis
Pre-Processing
Image Segmentation
Mathematical Morphology
Feature Extraction
Object Recognition
Image Understanding 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A Análise de Imagem usando meios computacionais recorre invariavelmente e tarefas de segmentação, 
extracção de características e reconhecimento de objectos. Dado que a unidade curricular não impõe como 
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pré-requisitos conhecimentos elementares de processamento digital de imagem torna-se necessário 
apresentar aos alunos alguns tópicos preliminares que são decisivos para a compreensão da sequência dos 
conteúdos. Estruturas dados fundamentais, algumas técnicas de pré-processamento e morfologia matemática 
são assim entre as matérias tratadas antes dos métodos de segmentação. Estes ocupam uma parte 
significativa do espaço lectivo dada a sua importância no contexto da análise de imagem. 
Os métodos de segmentação não resolvem por si problemas de análise e reconhecimento. É necessário 
construir uma espaço de características de natureza diversa e recorrer, como se refere na última parte do 
programa a estratégias de reconhecimento de padrões para classificar objectos e ou cenas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Digital Image Analysis mostly relies upon image segmentation algorithms, feature extraction and pattern 
recognition techniques for object recognition. Since this course does not imposes basic knowledge of digital 
image processing principles it is necessary to present the students with preliminary topics to approach a self-
contained syllabus. Fundamental data structures, pre-processing techniques and mathematical morphology 
methods are addressed before image segmentation algorithms. These require a substantial part of the 
lecturing time due to its utmost relevance in the image analysis chain. Segmentation methods on their own do 
not solve analysis and recognition problems. It is necessary, from segmentation results, to build adequate 
feature spaces using extraction techniques. As referred in the last part the syllabus object recognition and 
scene classification techniques using suitable feature spaces will be presented and some of them will be the 
basis for insightful implementations.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
Aulas Teórico-Práticas intercalando períodos expositivos com trabalho experimental em computador. A 
plataforma Matlab e a sua toolbox de processamento de imagem são usadas intensivamente na instanciação 
prática dos conceitos teóricos . As 2 últimas semanas de aulas são dedicadas ao arranque dos mini-projectos 
que serão publicamente apresentados em momento de avaliação agendado para o efeito.

Avaliação:
Mista:Mini-Project (60%) + Exame Final (40%) 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology
Expository sessions interleaved with intensive laboratorial work. Matlab and its image processing toolbox are 
extensively used to develop practical understanding of the conceptual core. The last two lectures are devoted 
to start the small-scale computer projects that will a major grading componente. These projects will be 
presented in a public session to be hold at a posterior grading schedule.

Grading:
Small-scale computer project (60%) + Final Exam (40%) 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As aulas de cariz TP decorrem em sessões de 3h. Este figurino permite encadear com pertinência tempos 
expositivos e tempos de aplicação prática de conceitos e métodos que se apresentam. A opção pela utilização 
do Matlab, seguindo uma tendência saliente em disciplinas congéneres, como plataforma de SW permite 
rapidamente programar algoritmos e visualizar resultados tornando-se assim num veículo privilegiado de 
aprendizagem. A realização dum projecto final de complexidade compatível com o esforço lectivo deste 
disciplina revela-se um instrumento decisivo quer para a consolidação integradora de conhecimentos dos 
alunos quer no reforço das suas competências de análise de problemas, proposta e síntese de soluções.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
TP lectures are conceived for 3h sessions. This configuration allows a smooth and wise interleaving of 
conceptual exposition periods with practical applications to be implemented in the computer. The choice of 
Matlab, following a trend in many other similar courses, as a SW platform enables the student to rapidly 
program algorithms and visualize the results making it a priviledged tool in the learning process. 
The final project with a complexity compatible with the estimated workload for this course is considered as a 
major instrument both for the overall consolidation of the students’ knowledge and the reinforcement of their 
analytical and problem solving skills.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

“Image Processing, Analysis and Machine Vision”, Milan Sonka, Vaclav Hlavac and Roger Boyle, 3ed, 2008, 
Thompson
“Digital Image Processing”, Gonzalez, Woods, 3ed, 2008, Prentice Hall
“Digital Image Processing Using Matlab”, Woods, Gonzalez, 2ed, 2009, Gatesmark Publishing
“Image Processing and Pattern Recognition: Fundamentals and Techniques”, Frank Y. Shih, 2010, IEEE Press -
Wiley
“Feature Extraction & Image Processing”, Mark Nixon, Alberto S Aguado, 2ed, 2008 Academic Press
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Mapa IX - Opção II, III ou IV - Codificação de Audio e Vídeo / Audio and Video Coding

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II, III ou IV - Codificação de Audio e Vídeo / Audio and Video Coding

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António José Ribeiro Neves | Carga letiva: TP: 45

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Objetivos:
• Entender a necessidade do uso de técnicas de codificação de imagem, áudio e vídeo no contexto dos atuais 
sistemas de comunicação e sistemas multimédia.
• Conhecer as principais técnicas de codificação de imagem, áudio e vídeo, assim como os seus principais 
fundamentos (teoria da informação, processamento de sinal).
• Conhecer as principais normas de codificação de imagem, áudio e vídeo.

Competências:
• Entendem a necessidade do uso de técnicas de codificação de imagem, áudio e vídeo no contexto dos atuais 
sistemas de comunicação e sistemas multimédia.
• Conhecem as principais técnicas de codificação de imagem, áudio e vídeo, assim como os seus principais 
fundamentos (teoria da informação, processamento de sinal).
• Conhecem as principais normas de codificação de imagem, áudio e vídeo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objetivos:
• To understand the importance of the image, audio and video coding techniques in the context of the current 
communication and multimedia systems.
• To know the main image, audio and video coding techniques, as well as their fundamentals (information 
theory and signal processing).
• To know the main image, audio and video coding standards.

Competências:
• Understand the importance of the image, audio and video coding techniques in the context of the current 
communication and multimedia systems.
• Know the main image, audio and video coding techniques, as well as their fundamentals (information theory 
and signal processing).
• Know the main image, audio and video coding standards.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Amostragem e quantização.
• Representação de sinais no domínio da frequência.
• Redundância percetual e estatística.
• Códigos de comprimento variável.
• Compressão baseada em dicionários.
• Codificação aritmética.
• Codificação preditiva, por transformada e em sub-bandas.
• Normas de codificação de imagem, áudio e vídeo.

6.2.1.5. Syllabus:

• Sampling and quantization.
• Representation of signals in the frequency domain.
• Perceptual and statistical redundancy.
• Variable length codes.
• Dictionary based compression.
• Arithmetic coding.
• Predictive, transform and sub-band coding.
• Standards for image, audio and video coding. 
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objetivo da unidade curricular é fornecer aos alunos conhecimentos e competências básicas sobre 
codificação de dados, nomeadamente no que se refere a conteúdos multimédia como áudio e vídeo. Os 
conteúdos programáticos encontram-se coerentes com estes objetivos na medida em que se começa por 
introduzir aos alunos os conceitos de áudio e imagem e o conceito de redundância dos dados, o que 
efetivamente nos permite termos codificação. Depois são apresentados os principais algoritmos de 
codificação de dados e a sua aplicação em imagem/vídeo e áudio e termina-se com a apresentação das 
principais normas de codificação de áudio e vídeo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The aim of the course is to provide students with basic knowledge and skills on data coding, particularly 
regarding multimedia content such as audio and video. The course contents are consistent with these 
objectives because it begins by introducing students to the concepts of audio and image and the redundancy 
concept, which allows us to effectively encoding data. Then we present the main data coding algorithms and 
their application in image/video and audio, and ends with the presentation of the main coding standards for 
audio and video.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
• Aulas teóricas.
• Aulas laboratoriais baseadas em programação C e C++. 

Avaliação:
• Exame final: 40%
• Componente prática: 60% 
• A nota mínima a cada uma destas componentes (teórica e prática) é 8.5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
• Lectures.
• Lab classes based on C and C++ programming. 

Evaluation:
• Final exame: 40%
• Lab work: 60% 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologias de ensino utilizadas são coerentes com os objetivos da disciplina na medida em que os 
alunos são expostos a uma componente teórica que lhes permite ganhar os conhecimentos básicos sobre os 
assuntos da disciplina seguindo-se uma forte componente prática onde os alunos são levados a aplicar os 
conhecimentos teóricos apresentados sob a forma de implementação em software de diversos codificadores 
de áudio e vídeo. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods used are consistent with the objectives of the course due to the fact that students are 
exposed to a theoretical component that allows them to gain basic knowledge on the content of discipline 
followed by a strong practical component where students are taken to apply the theoretical knowledge 
presented developing several implementation in software of audio and video codecs.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Introduction to data compression. K. Sayood. Morgan Kaufmann, 3rd edition, 2006 (2nd edition, 2000; 1st 
edition, 1996).
Data compression — The complete reference. D. Salomon. Springer, 4th edition, 2007 (3rd edition, 2004; 2nd 
edition, 2000; 1st edition, 1998).
JPEG2000 — Image compression fundamentals, standards and practice. D. S. Taubman, M.W. Marcellin. 
Kluwer Academic Publishers,2002.
Digital compression for multimedia — Principles and standards. J. Gibson, T. Berger, T. Lookabaugh, D. 
Lindbergh, R. Baker Morgan Kaufmann, 1998.
Image and video compression for multimedia engineering. Y. Q Shi, H. Sun. CRC Press, 2000.

Mapa IX - Opção II, III ou IV - Desenvolvimento e Análise de Algoritmos / Algorithm Design and Analysis

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II, III ou IV - Desenvolvimento e Análise de Algoritmos / Algorithm Design and Analysis
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim João Estrela Ribeiro Silvestre Madeira | Carga letiva: TP:45

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Não há.

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
None.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:

Compreender as características e o funcionamento de algoritmos, e conhecer as possíveis estratégias de 
abordagem para determinados problemas, são componentes fundamentais da formação em Engenharia de 
Computadores.

Pretende-se fornecer formação (adicional à adquirida no 1º ciclo) em Algoritmia, tendo como pontos 
principais: os paradigmas mais importantes de projecto/desenvolvimento de algoritmos, os métodos de 
análise da complexidade de algoritmos, exemplos de aplicação em diferentes áreas.

Competências:

Compreender e usar:
• As principais estratégias de desenvolvimento de algoritmos;
• Os métodos habituais de análise da complexidade de algoritmos.

Ser capaz de:
• Usar a estratégia apropriada para desenvolver algoritmos para diferentes tipos de problemas, 
• Analisar, de modo formal e/ou empírico, a complexidade de algoritmos;
• Reconhecer a aplicabilidade e as limitações de diferentes algoritmos para instâncias particulares de alguns 
problemas. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Goals:

A computer engineer must know and understand different algorithms and fundamental algorithm design 
strategies for particular problems.

The main goals are to present advanced knowledge, focusing on: 

1) Fundamental algorithm design strategies, 

2) Algorithm efficiency and complexity analysis, 

3) Application examples in different areas.

Skills:

Understand and use:
• The fundamental algorithm design strategies; 
• The usual methods for algorithm complexity analysis.

Be able to:
• Use the appropriate strategies for designing algorithms for different kinds of problems;
• Analyse the efficiency of algorithms;
• Recognize the applicability and limitations of algorithmic solutions for particular problem instances. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Revisão de conceitos fundamentais da análise da complexidade de algoritmos
2. Algoritmos de força bruta ("brute-force")
3. A estratégia "dividir-para-reinar" ("divide-and-conquer")
4. A estratégia "diminuir-para-reinar" ("decrease-and-conquer")
5. Programação dinâmica
6. Algoritmos vorazes ("greedy")
7. Estratégias avançadas: "backtracking"; "branch-and-bound"; determinação de soluções aproximadas. 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Algorithm complexity analysis: review of fundamental concepts
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2. Brute-force algortihms
3. Divide-and-conquer algorithms
4. Decrease-and-conquer algorithms
5. Dynamic programming
6. Greedy algorithms
7. Advanced topics: backtracking and branch-and-bound algorithms; computing approximate solutions. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Após o capítulo introdutório, cada um dos capítulos seguintes do programa aborda uma das estratégias 
algorítmicas fundamentais, à semelhança do que é feito, por exemplo, nos dois primeiros livros da bibliografia 
(Levitin; Johnsonbaugh and Schaefer).

Trata-se de uma abordagem menos tradicional e diferente da que ocorre na unidade curricular de Algoritmos e 
Complexidade do 1º ciclo, em que os algoritmos apresentados surgem agrupados de acordo com o tipo de 
problema (p.ex., ordenação de um array) ou estrutura de dados utilizada.

Assim, o programa da unidade curricular fomenta a aprendizagem das ideias fundamentais de cada estratégia 
algorítmica através da apresentação de diferentes algoritmos e exemplos de aplicação em cada capítulo, bem 
como dos exercícios e projectos propostos aos alunos.

Em todos os casos é feita uma análise do desempenho dos algoritmos discutidos e/ou desenvolvidos, com 
ênfase nas suas eventuais limitações.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

After the introductory chapter, each of the following syllabus chapters deals with one of the main fundamental 
algorithm design strategies, in a similar way to what is done in the first two books of the bibliography (Levitin; 
Johnsonbaugh and Schaefer).

It is a less usual approach and different from the one taken in the Algorithms and Complexity course of the first 
cycle, where the various algorithms are grouped according to the kind of problem being solved (e.g., array 
sorting) or the data structure used.

Thus, the chosen syllabus structure enables learning and solidifying the fundamental features of each 
algorithm design strategy through the presentation and discussion of various algorithms and application 
examples in each chapter, as well as through the exercises and projects proposed to the students.

An efficiency analysis is done for every discussed and developed algorithm, stressing particular limitations.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologia:

Os conceitos e algoritmos fundamentais são apresentados de modo expositivo e ilustrados com exemplos de 
aplicação. 

Posteriormente, são desenvolvidos, implementados e testados algoritmos para problemas de diferentes tipos 
(com base num conjunto de guiões), e analisado o seu desempenho e aplicabilidade a instâncias com 
diferentes características.

Avaliação:

A avaliação, do tipo mista, compreende:

- um exame escrito, com um peso de 50% da nota final, 

- 6 trabalhos / projectos, abrangendo o desenvolvimento, teste, análise de resultados de diferentes algoritmos 
e escrita de relatórios, com um peso de 50% da nota final. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching:

Fundamental concepts and algorithms are thoroughly presented and illustrated with application examples. 

Afterwards, algorithms for different problems are developed, implemented and tested; their efficiency and 
applicability for problem instances with different features are carefully analyzed.

Evaluation:

Student assessment is accomplished through:

- a written examination (50% of final grades),
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- 6 programming projects, encompassing the development, test and analysis of results for various algorithms, 
as well as a written report (50% of final grades). 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Os conceitos fundamentais de cada estratégia algorítmica e os seus algoritmos mais habituais são 
apresentados e ilustradas através de exemplos de aplicação. 

Os exercícios (propostos num conjunto de guiões), os algoritmos implementados e analisados nas aulas, e os 
projectos propostos aos alunos (incluindo implementação e análise do desempenho dos algoritmos 
desenvolvidos, e a escrita de um relatório) procuram garantir a aquisição das capacidades e competências 
desejadas.

O exame final serve como factor de motivação para o estudo e compreensão dos aspectos mais formais dos 
conteúdos leccionados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The fundamental knowledge regarding each of the main algorithm design strategies, and their most 
representative algorithms, are presented and illustrated through application examples.

The proposed exercises, the algorithms implemented and analyzed in the classroom, and the projects 
proposed to the students (encompassing the implementation and efficiency analysis of the designed 
algorithms, as well as writing a report) aim at ensuring that students acquire the desired skills and knowledge.

The final examination is an additional factor motivating the careful study and understanding of the more formal 
aspects of the course contents.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
A. Levitin. Introduction to the Design and Analysis of Algorithms – 2nd Ed. Addison-Wesley, 2006. 

R. Johnsonbaugh and M. Schaefer. Algorithms. Pearson Prentice Hall, 2004.

T. H. Cormen et al. Introduction to Algorithms – 3rd Ed. MIT Press, 2009.

S. Baase and A. Van Gelder. Computer Algorithms - Introduction to Design and Analysis - 3rd Ed. Addison-
Wesley, 2000.

Mapa IX - Opção II, III ou IV - Engenharia de Serviços / Service Engineering

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II, III ou IV - Engenharia de Serviços / Service Engineering

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Diogo Nuno Pereira Gomes | Carga letiva: TP45

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Objetivos:
Fornecer uma visão global dos aspectos fundamentais que norteiam o desenvolvimento de arquitecturas de 
serviço em telecomunicações. Apresentar arquitecturas de desenvolvimento de software e serviços em redes 
avançadas.

Competências:
Deve ser capaz de compreeender e discutir:1. Arquitecturas de Telecomunicações orientadas a serviço.2. 
Estandardização de Serviços em Telecomunicações (3GPP, OMA)3. Tecnologias para suporte a 
desenvolvimento de serviços: SMS, WAP, MMS, SIP IMS.4. Serviços em redes SOA: Instant Messaging, 
Presence, virtual PABX, serviços de localização.5. Tecnologias e APIs para SOA: XMPP, OSA/Parlay, Parlay-X, 
SIPServlets6. Web services e Widgets para ambientes de telecomunicações.7. Sistemas de mensagens.Deve 
ser capaz de desenvolver serviços em termos práticos 
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objetivos:
To provide an overall view of the fundamental aspects related to Telecommunications Service Architectures. 
To present advanced software and service architectures for advanced networks.

Competências:
The student should be able to understand and discuss: Service Oriented Telecommunication Architectures
Telecommunication Services Standards (3GPP, OMA)
Service development supporting technologies: SMS, WAP, MMS, SIP IMS
Network Services: SOA, Instant Messaging, Presence, virtual PABX, Location Based Services
API’s and Technologies for SOA: XMPP, OSA/Parlay, Parlay-X, SIPServlets
Web Services and Widgets in Telecommunications Environment
Messaging Systems
Should be capable of developing services in practical terms. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Arquitecturas de Telecomunicações orientadas a serviço.
Estandardização de Serviços em Telecomunicações (3GPP, OMA) 
Tecnologias para suporte a desenvolvimento de serviços: SMS, WAP, MMS, SIP IMS.
Serviços em redes SOA: Instant Messaging, Presence, virtual PABX, serviços de localização.
Tecnologias e APIs para SOA: XMPP, OSA/Parlay, Parlay-X, SIPServlets
Web services e Widgets para ambientes de telecomunicações.
Sistemas de mensagens.

6.2.1.5. Syllabus:
Service Oriented Telecommunication Architectures
Telecommunication Services Standards (3GPP, OMA)
Service development supporting technologies: SMS, WAP, MMS, SIP IMS
Network Services: SOA, Instant Messaging, Presence, virtual PABX, Location Based Services
API’s and Technologies for SOA: XMPP, OSA/Parlay, Parlay-X, SIPServlets
Web Services and Widgets in Telecommunications Environment
Messaging Systems

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O objectivo da disciplina é dotar os alunos de uma visão global da área, pelo que os conteúdos programáticos 
abordam os tópicos mais relevantes da área.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The objective of the course is to provide students with an overall view of the area, therefore the syllabus 
contents cover the most relevant topics in the area.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
Ensino baseado em aulas teóricas e componente prática, com projecto de síntese acompanhado.

Avaliação:
Avaliação mista:Exame Teórico (30%) + Avaliação Continua (20%) + 1 Projecto (50%) 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Methodology:
Each subject is introduced by a theoretical exposition, followed by tutored exercises in a laboratory 
environment. The semester project is supervised weekly.

Evaluation:
Mixed evaluation:Theoretical Exam (30%) + Continuous Evaluation (20%) + 1 Project (50%) 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A metodologia utilizada permite que a aprendizagem seja feita não só através da exposição teórica de 
conceitos, mas recorrendo a aplicação dos conceitos num projecto semestral em que os alunos aplicam 
alguns desses mesmos conceitos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The methodology used enables students to learn not only through a theoretical exposition of concepts, but 
also by applying the advanced concepts into a semester long project in which students can exploit the learned 
concepts.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:
SOA Design Patterns / T. Erl / 2009Understanding SIP Servlets 1.1” / C. Boulton, A. Kristoffer, B. Gronowski/ 
2009The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS):Merging the Internet and the Cellular Worlds / G. Camarillo, M. 
Garcia-Martin / 2006
T. Erl, “SOA Design Patterns”, Prentice Hall, ISBN 0136135161, 2009
C. Boulton, A. Kristoffer, B. Gronowski, “Understanding SIP Servlets 1.1”, Artech house, ISBN 978-1-59693-428-
3, 2009
G. Camarillo, M. Garcia-Martin, “The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS): Merging the Internet and the Cellular 
Worlds”, Wiley, ISBN 0470018186, 2006

Mapa IX - Opção II, III ou IV - Especificação, Modelação e Projecto de Sistemas Embutidos / Embedded Systems

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II, III ou IV - Especificação, Modelação e Projecto de Sistemas Embutidos / Embedded Systems

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paulo Bacelar Reis Pedreiras | Carga letiva: TP:30 

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Arnaldo Silva Rodrigues de Oliveira | Carga letiva: TP:15

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Arnaldo Silva Rodrigues de Oliveira | Carga letiva: TP:15

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os principais objetivos da unidade curricular são:
1. Conhecer a especificidade dos sistemas embutidos por oposição a sistemas computacionais genéricos e 
identificar as diversas vertentes das restrições que lhes aparecem normalmente associadas;
2. Conhecer o ciclo de projeto de sistemas embutidos; 
3. Conhecer alguns dos paradigmas de modelação de sistemas embutidos mais representativos, compreender 
a sua complementaridade e reconhecer as suas limitações; 
4. Compreensão do papel da simulação no projecto e desenvolvimento de sistemas embutidos; 
5. Desenvolver capacidade de utilização dos conhecimentos adquiridos nas diversas fases do projeto de 
sistemas embutidos, envolvendo nomeadamente a especificação, a modelação, a simulação e a síntese.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The main objectives of the course are:
1. Recognize the main differences between embedded systems and generic computational systems and 
identify the main constraints that typically are associated with embedded systems;
2. Understand the development cycle of embedded systems;
3. Study some of the models of computation frequently used in the development of embedded systems, 
understanding its scope of utilization and limitations;
4. Understand the importance of the simulation in the design cycle of embedded systems;
5. Develop the ability to use the knowledge acquired in the scope of the course in the diverse phases of the 
development cycle of embedded systems, namely in the specification, modeling, simulation and synthesis. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
A unidade curricular integra os seguintes módulos:
1. Definição de sistema embutido e estudo dos principais domínios de aplicação;
2. Caracterização dos requisitos de sistemas embutidos quer funcionais quer não funcionais, tais como 
pontualidade, fiabilidade, eficiência na utilização dos diversos recursos associados, etc.; 
3. Especificação de sistemas embutidos e seus requisitos; 
4. Estudo de alguns modelos de computação frequentemente usados na especificação de sistemas embutidos: 
StateCharts; SDL; Task Graphs; Multi-Thread Graphs; Khan Networks; SDF; Petri Nets; 
5. 5.Testes, validação e verificação formal. A linguagem Uppaal; 
6. Estudo de algumas técnicas e ferramentas de modelação e simulação, bem como sua sua utilização no ciclo 
de desenvolvimento: modelação-simulação-refinamento. 

6.2.1.5. Syllabus:
The course is organized in the following set of modules:
1. Definition of embedded system, study of its main application areas and of its importance in the actuality;
2. Characterization of the constraints typically associated with embedded systems, both functional and non-
functional, such as timeliness, reliability and resource utilization efficiency;
3. Specification of embedded systems and its constraints; 
4. Study of some models of computation commonly used in the domain of embedded systems: StateCharts; 
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SDL; Task Graphs; Multi-Thread Graphs; Khan Networks; SDF; Petri Nets; 
5. Test and validation of embedded systems. The Uppaal validation tool; 
6. Study of techniques and tools for modeling and simulation of embedded systems and its utilization in the 
scope of the development cycle: modeling-simulation-refinement. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os módulos 1 e 2 introduzem conceitos básicos relacionados com sistemas embutidos (SE), os seus domínios 
de aplicação típicos, bem como os requisitos e restrições que se lhes encontram associadas. Assim, os 
alunos deverão conhecer as principais diferenças entre sistemas computacionais genéricos e SE (objetivo 1 
da UC).
O módulo 3 trata da especificação de SE. Particular atenção é dada às características que as linguagens de 
especificação deve possuir.
O módulo 4 apresenta alguns dos principais modelos de computação usados no desenvolvimento de SE, 
estando diretamente associado ao objetivo 3.
O módulo 5 aborda o teste e validação de SE. Este módulo, combinado com os módulos 3 e 4, fornece uma 
visão integrada do ciclo de desenvolvimento de SE, desde a especificação ao teste. Este conjunto de 
competências enquadra-se nos objetivos 2 e 5 da UC.
Os módulos 5 e 6 compreendem o uso de técnicas e ferramentas no ciclo de desenvolvimento de SE, 
relacionando-se assim com objetivos 4 e 5.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Modules 1 and 2 introduce basic concepts related with embedded systems, its typical application domains, 
requirements and constraints. Thus, students should be able to recognize the main differences between 
embedded and generic computational systems (objective 1).
Module 3 addresses the specification of embedded systems. Particular focus is given to characteristics that 
specification languages should possess.
Module 4 presents a few of the main models of computation used in the development of embedded systems, 
directly addressing objective 3.
Module 5 addresses the test and validation of embedded systems. This module, combined with modules 3 and 
4, provides an integrated view of the whole development cycle of embedded systems, from the specification to 
test, This set of competences maps into objectives 2 and 5 of the course.
Modules 5 and 6 comprise the use of techniques and tools in the development cycle of embedded systems, 
thus addressing objectives 4 and 5.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O curso é composto por uma parte teórica, que inclui palestras, sessões de resolução de problemas e 
apresentação, por parte dos alunos, de documentos científicos e/ou técnicos. O curso é complementado por 
uma componente prática. Esta compreende uma sequência de “hands-on” que visam familiarizar os alunos 
com as técnicas e ferramentas utilizadas no desenvolvimento de sistemas embutidos, seguida de uma fase de 
projeto, em que os alunos aplicam as competências adquiridas.
A avaliação da componente teórica é feita através de um exame final (NT), combinado com as apresentações 
dos documentos (RW). A classificação da componente prática é baseada no trabalho desenvolvido no sessões 
“hands-on” (HO) e no projeto, incluindo a qualidade do projeto (PROJ), relatório (REP), livro de registo (LB) e 
apresentação (PRES ).

NF = 0.40*NT + 0.10*RW + 0.10*HO + 0.25*(PROJ+REP) + 0.05*LB + 0.10 * PRES

A aprovação requer NF> = 9,5 e que os componentes teóricas/práticas têm de ser > = 7

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course comprises a theoretical part that includes lectures, problem solving sessions and presentation, by 
the students, of research/technical papers. The course is complemented by a practical component, which 
consists in two phases. The first comprises a sequence of hands-on works that aim at familiarizing the 
students with techniques and tools used in the development of embedded systems, followed by a project 
phase, in which the students apply the acquired competences to real scenarios. The assessment of the 
theoretical component is made via a final exam (NT), combined with the paper presentations (RW). The grading 
of the practical component is based in the work developed in the hands-on sessions (HO) and in project, 
including the quality of the project (PROJ), report (REP), log book (LB) and presentation (PRES).
NF = 0.40*NT + 0.10*RW + 0.10*HO + 0.25*(PROJ+REP) + 0.05*LB + 0.10 * PRES
Approval requires NF >= 9.5 and that the theoretical/practical components have a grade >=7

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

O desenvolvimento de sistemas embutidos requer o domínio de conceitos teóricos bem como a capacidade de 
aplicá-los em situações práticas.
Na parte teórica do curso, são introduzidos os conceitos essenciais, definições, metodologias, modelos e 
ferramentas utilizadas no desenvolvimento de sistemas embutidos.
A parte prática do curso começa com uma fase tutorial, projetada para fornecer um nível básico de 
competências. Numa segunda fase, os alunos desenvolvem um projeto em que têm de aplicar as 
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competências adquiridas no desenvolvimento de um sistema embutido. Os alunos têm de obter a 
especificação, modelar o sistema e realizar sua validação. Quando possível, vários métodos são utilizados 
para modelar e validar diferentes partes do sistema. O sucesso no desenvolvimento do projeto implica a 
obtenção de uma especificação adequada, a utilizando uma ou mais linguagens de modelação bem como 
realizar procedimentos de teste e de validação adequados, cobrindo assim os objetivos do curso.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The development of embedded systems applications requires both the domain of theoretical concepts and the 
capability of applying them to practical situations. 
In the theoretical part of the course, the essential concepts, definitions, methodologies models and tools used 
in the development of embedded systems are introduced. 
The practical part of the course starts with a tutorial phase, designed to provide a basic level of skills. In a 
second phase, students develop a project in which they have to apply the acquired competences in the 
development of an embedded system. Students have to obtain a specification, model the system and perform 
its validation. When possible, several methods are used to model and validate different parts of the system. 
The successful development of the project implies obtaining an adequate specification, using one or more 
modeling languages, carry out appropriate test and validation procedures, thus covering the course objectives.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- Marwedel, P., Embedded System Design - Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, 2nd 
Edition, 2011, Springer, ISBN 978-94-007-0256-1
- Buttazzo, G. C.. Hard Real-Time Computing Systems: Predictable Scheduling Algorithms and Applications. 
3rd Edition, Springer, ISBN-10: 1461406757.
- Roychoudhury, A. Embedded Systems and Software Validation, Morgan Kaufmann Series in Systems on 
Silicon, 2009, ISBN: 0123742307 
- Jantsch, A., Modeling embedded systems and SoCs: concurrency and time in models of computation, Morgan 
Kaufmann, 2004, ISBN: 1-55860-925-3
- Ohlin, M., Henriksson, D., Cervin, A., TrueTime 1.5 – Reference Manual, Department of Automatic Control, 
Lund University, Sweden, 2007

Mapa IX - Opção II, III ou IV - Gestão Integrada de Redes e Sistemas / Integ. Network and Systems Management

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II, III ou IV - Gestão Integrada de Redes e Sistemas / Integ. Network and Systems Management

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Diogo Nuno Pereira Gomes | Carga letiva: TP 22,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Paulo Silva Barraca | Carga letiva TP 22,5

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Mestre João Paulo Barraca | Carga letiva TP: 19,5H/sem.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
Fornecer uma visão da inter-dependencia entre sistemas de gestão de redes e sistemas de informação.
Selecionar plataformas e ferramentas de gestão adequadas
Planear e desenhar infra-estruturas de sistemas de informação
Planear e Seleccionar soluções de deployment de sistemas de informação(private data-center vs cloud)
Especificar, selecionar e implementar soluções de armazenamento deinformação. 

Competências:
Deverá ser capaz de compreender e gerir uma infra-estrutura de data-center. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objetivos:
Provide an interdependency view of Network Management and Information Systems
Select proper management platforms and tools
Plan and design Information System Infra-Structures
Plan and select deployment solutions for Information Systems (private data-center vs cloud)
Specify, select and implement storage solutions 

Competências:

Página 154 de 219ACEF/1213/10912 — Guião para a auto-avaliação

20-12-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=80850407-20c7-331f...



Should be able to understand and manage a data-center infra-structure. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Gestão de Redes: 
camadas de gestão, operações de gestão e funcionalidades de alto nível; 
Modelos de informação;
gestão integrada de redes e sistemas baseados no protocolo SNMP, Web (WBEM) e NETCONF.
Gestão de Sistemas de informação:
Clustering de servidores, modelos de distribuição de carga, alta disponibilidade, escalabilidade e redundância.
Virtualização de Sistemas,
Cloud Computing
Sistemas de Armazenamento de Informação (NAS/DAS/SAN), protocolos iSCSI, AoE
LDAP, Active Directory 

6.2.1.5. Syllabus:
Network Management
Management layer, management operations and high level functionalities;
Information Models
Integrated Management of networks and systems through the use of SNMP, WEB (WBEM) e NETCONF.
Information Systems Management
Server Clustering, Load-balancing Mechanisms, High Availability, Scalability and Redundancy
Systems Virtualization,
Cloud Computing
Information Storage Systems (NAS/DAS/SAN), iSCSI, AoE protocols
LDAP, Active Directory 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Existe uma correspondencia directa entre os conteudos em termos de tecnologias abordadas e os objectivos 
do disciplina. A disciplina encontra-se estruturada de tal forma que o aluno possa atingir os objectivos através 
da realização de exercicios práticos (que envolvem o uso de tecnologias) na resolução de cenários tipo 
alinhados com os objectivos da disciplina

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
There is a direct match between the syllabus contents in terms of technologies addressed and the objectives 
of the course. The course is structured so that
the student can achieve the learning objectives by dealing with practical exercises (in which technologies are 
used) to solve use-case scenarios aligned with the course objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologia:
Aprendizagem será feita através de curtas apresentações temáticas, seguidas pela realização de pequenos 
projectos em laboratório tutorados pelos docentes.

Avaliação:
Mista 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
Learning will take place through short thematic presentations, followed by the small projects accomplished in 
the lab and tutored by the faculty.

Evaluation:
Mixed 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

O uso de pequenos projectos, permite aos alunos aprender através da experimentação das tecnologias e 
confronta-os com cenários de uso típicos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The use of small projects, enables students to learn through experimentation and dealing with use-case 
scenarios.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Thomas A. Limoncelli, Christina J. Hogan, Strata R. Chalup, “The Practice of System and Network 
Administration”, Addison--Wesley, 2007
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AEleen Frisch, “Essential System Administration”, O’Reilly, 2002 

Mapa IX - Opção II, III ou IV - Identificação por RFID / RFID Identification

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II, III ou IV - Identificação por RFID / RFID Identification

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

André Ventura da Cruz Marnoto Zúquete | Carga letiva: TP:22,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Nuno Gonçalves Borges de Carvalho: TP:22,5

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Nuno Gonçalves Borges de Carvalho: TP:45

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
A identificação através de RFID (Radio Frequency IDentification) é usada em várias áreas onde é relevante a 
captura sem contacto da identidade de objetos. O objetivo desta UC é dar uma visão vertical dos sistemas 
RFID. Assim, a UC decompõe-se em três grandes vertentes de aprendizagem: princípios de 
radiocomunicações dos RFID, protocolos de interação entre componentes RFID e sistemas de exploração 
usando RFID. A primeira aborda os princípios e as técnicas de comunicação por RF entre os componentes 
RFID. A segunda aborda os protocolos de interação entre componentes RFID. A terceira aborda a exploração 
de sistemas usando RFID e inclui apresentações convidadas que abordarão casos de uso concretos.

Competências:
Conhecimento do conceito de RFID. Conhecimento das tecnologias de RFID, tanto em termos de comunicação 
rádio como de protocolos de interação. Conhecimento de casos de utilização, das vantagens da sua 
exploração e dos problemas e riscos inerentes à mesma. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
The identification through radio frequency (RFID) is used in many areas where it is relevant the contactless 
capture of object's identification. The goal of this CU is to give a vertical view of the RFID systems. In this 
sense, the CU is subdivided in three main learning topics: radio-communication principles of RFID, RFID 
interaction protocols and systems exploiting RFIDs. The first topic deals with the RF communication principles 
and techniques used by RFID readers and tags. The second topic deals with the protocols that RFID readers 
and tags use to interact. The third topic deals with the exploitation of systems using RFID tags, being partially 
given by invited speakers for presenting real RFID use cases.

Competencies:
Knowledge of the RFID concept. Knowledge of RFID technologies, both in terms of radio communication and 
interaction protocols. Knowledge of use cases, comparative advantages of its exploitation and issues and 
risks related with that exploitation. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1Introdução
Conceitos gerais, terminologia
Evolução hist. dos RFID
Ex. de utilização prática dos marcadores RFID
Problemas práticos (custo, deteção, privacidade, etc.)
Padrões existentes (ISO 14443, ISO 15693, ISO 14223, etc.)
Frequências de trabalho licenciadas
Arquitetura de exploração RFID
Middleware p/a RFID
2 Comunicação por radiofrequência com RFID
Conceitos gerais de comunicações rádio
Principais componentes de rádio comunicações
Conceitos básicos de propagação
Conceitos de RFID passivos e ativos
RFID por acoplamento magnético
RFID por transmissão RF
Futuro da tecnologia RFID
Não idealidades e potenciais problemas da massificação da tecnologia
3 Protocolos de interação RFID
Conceitos gerais, terminologia
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Armazenamento de dados nos marcadores
Algoritmos de singularização e anticolisão
Protocolos de interação entre marcadores e leitores
Funcionalidades relativas a segurança e privacidade
4 Sistemas de exploração Casos práticos de uso

6.2.1.5. Syllabus:
1: Introduction
General concepts, terminology
Historical evolution of RFID
RFID use cases
Practical problems (cost, detection, privacy, etc.)
Standards (ISO 14443, ISO 15693, ISO 14223, etc.)
Licensed operating frequencies
RFID exploitation architectures
RFID middleware
2: Radio-frequency communication with identifiers
General concepts of radio communications
Main radio communication components
Basic propagation concepts
Concepts of active and passive RFID
Magnetic coupling RFID
RFID by RF transmission
Future RFID technology
Issues due to the massification of the technology
3: RFID interaction protocols General concepts, terminology
Data storage in tags
Singularization and anti-collision algorithms
Reader-tag interaction protocols
Privacy and security related features
4: Exploitation systems Use cases 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objetivo desta UC é o de proporcionar aos alunos uma visão holística da identificação por RFID. Para esse 
fim é preciso transmitir-lhes não só os princípios de radiofrequência em que a tecnologia se baseia, e que são 
fundamentais para perceber as suas capacidades e limitações, como também os modelos protocolares de 
interação entre as componentes RFID, que são muito variados tendo em conta o fim a que se destinam. 
Finalmente, e não menos importante, o conhecimento de casos práticos de exploração é muito relevante para 
mostrar que vantagens é que esta tecnologia possui para vários tipos de negócio, e também para alertar para 
os mais diversos problemas que a mesma igualmente coloca. Por estas razões é que o programa da UC se 
encontra dividido em três partes, as quais se completam para dar a visão holística pretendida.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The goal of this CU is to give to students a holistic view of identification with RFID. To reach this goal it is 
necessary to give them not only the principles of RF technology upon which RFID is based, and which are 
fundamental to understand RFID capabilities and limitations, but also the interaction protocols between RFID 
components, which are many and particularly suited for the purpose they are intended to. At last, but not less 
important, the knowledge of practical RFID exploitation cases is very relevant to show the advantages of this 
technology for many kinds of business, and also to highlight the various problems that it also rise. These are 
the reasons why the program of CU is divided into three parts, which are complementary, to give the desired 
holistic view of the topic of identification with RFID.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
Aulas teóricas/práticas de exposição da matéria e de realização de projetos práticos laboratoriais envolvendo 
a exploração de RFID.

Avaliação:
• Avaliação mista: Componente prática (projeto/apresentação, 50% da nota final).
• Componente teórica (exame final, 50% da nota final)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
Theoretical/practical classes with the presentation of the concepts and practical laboratory projects involving 
the exploitation of RFID.

Evaluation:
• Combined evaluation: Practical component (project/presentation, 50% of the final grade).
• Theoretical component (final exam, 50% of the final grade)
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A tecnologia RFID possui diversas limitações práticas, e um dos aspetos mais críticos da exploração da 
mesma em casos reais é o da escolha da tecnologia mais adequada, ou mesmo do desenvolvimento de 
tecnologia adequada ao fim a que se destina. Por tanto, a UC inclui uma parte de avaliação da teoria 
subjacente à utilização de identificação com RFID, e inclui também uma componente prática onde os alunos 
têm de conceber um caso de uso, escolher a tecnologia apropriada, eventualmente concebendo algumas 
componentes de raiz, e validar a solução concebida na prática.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
RFID has several practical limitations, and one of the most critical factors of its exploitation in real use cases is 
the choice of the most suitable technology or even the development of adequate technology for the intended 
purpose. Therefore, the CU includes the assessment of the theory behind the use of identification with RFID, 
and also includes a practical component where students have to conceive a use case, choose the appropriate 
technology, eventually designing some components from scratch, and validate the solution designed in 
practice.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
RFID Sourcebook. Sandip Lahiri. IBM Press, 2005. ISBN-10: 0131851373, ISBN-13: 978-0131851375
RFID Essentials (Theory in Practice). Bill Glover, Himanshu Bhatt. O'Reilly Media, Inc., 2006. ISBN-10: 
0596009445, ISBN-13: 978-0596009441

Mapa IX - Opção II, III ou IV - Programação Concorrente Orientada por Objectos / OO Concurrent Programming

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II, III ou IV - Programação Concorrente Orientada por Objectos / OO Concurrent Programming

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Miguel Augusto Mendes Oliveira e Silva | Carga letiva: TP: 45

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Objetivos:
• Domínio de métodos e técnicas avançadas de programação concorrente no contexto da programação 
orientada por objetos em Java.
Competências:
• Utilização de mecanismos de programação concorrente em aproximações orientadas por objetos;
• Saber integrar de uma forma segura os mecanismos normais de programação orientada por objetos 
(contratos, herança, exceções, etc.) no contexto de um programa concorrente;

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Goals:
• Learning of advanced methods and techniques for concurrent programming in the context of object-oriented 
programming. The supporting language to be used is Java.
.Skills to acquire:
• Use of concurrent programming mechanisms within an object-oriented approach to programming;
• Know how to safely use normal object-oriented constructs (contracts, inheritance, exceptions, etc.) in the 
context of a concurrent program. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Revisão aprofundada de conceitos sobre programação Orientada por Objetos e de Programação por Contrato;
Suporte nativo à concorrência em Java;Concorrência num con texto de objetos;Comunicação por partilha de 
memória: mecanismos básicos de sincronismo.Comunicação por partilha de objetos: esquemas de 
sincronismo interno de objetos (monitores, exclusão leitores-escritor, leitores-escritor concorrentes, copy-on-
write, transações).
Concorrência e controlo de fluxo de programas imperativos.Comunicação por partilha de objetos: esquemas 
de sincronismo externo de objetos (exclusão, transações).Concorrência e contratos.Comunicação por partilha 
de objetos: esquemas de sincronismo condicional de objetos.Concorrência, tipos de dados abstratos, e 
polimorfismo subtipo (herança).Comunicação por envio de mensagens: mecanismos básicos de sincronismo.
Concorrência e invocação de funções.
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Comunicação por envio de mensagens: atores.
Gestão de falhas num contexto concorrente (exceções concorrentes).

6.2.1.5. Syllabus:
• Object-Oriented and Design by Contract (TM) programming: fundamental concepts (review)
• Native Java's concurrency support
• Concurrency in the context of objects
• Shared memory communication: basic synchronization mechanisms
• Shared memory communication: internal shared object synchronization schemes (monitors, readers-writer 
exclusion, concurrent readers-writer, copy-on-write, transactions)
• Concurrency and flux control of imperative programs
• Shared memory communication: external shared object synchronization (exclusion, transactions)
• Concurrency and contracts
• Shared memory communication: conditional synchronization of shared objects
• Concurrency, abstract data types and subtype polymorphism (inheritance)
• Message communication: basic synchronization mechanisms
• Concurrency and method invocation
• Message communication: actors
• Fault management in a concurrent context (concurrent exceptions)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa de PCOO vai claramente de encontro aos objetivos da unidade curricular.
Os aspetos mais importantes de programação concorrente são dados devidamente enquadrados com as 
características essenciais da programação orientada por objetos. Dada a importância e relevância na 
construção de programas corretos e robustos, é também dado um enfoque especial na programação por 
contrato contextualizando-a na programação concorrente orientada por objetos. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The program of OOCP clearly goes towards the course's objectives.
The most important aspects of concurrent programming are contextualized within the essential characteristics 
of object-oriented programming. Considering the importance of Design by Contract (TM) towards program 
correctness and robustness, a special emphasis is given to this programming methodology within object-
oriented concurrent programming.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas estão divididas em duas partes. Na primeira parte, expositiva, e com a duração máxima de uma hora, 
são apresentados os conteúdos programáticos. A segunda parte, de cariz essencialmente prático, são 
aplicados os conhecimentos adquiridos na resolução de problemas. Na parte final do semestre a parte prática 
das aulas é também utilizada para o desenvolvimento do trabalho prático final.
A avaliação tem três componente: teste teórico (20%), teste prático (30%) e trabalho prático final (50%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The lessons are divided in two parts. In the first part of the lecture, which does not exceed one hour, the topics 
of the course are presented and discussed. In the second part, the students are required to solve practical 
problems applying the knowledges and techniques learned. In the final of the semester, the classes are also 
used to implement the final practical the final practical assignment.
The grading system used is composed of three components: a theoretical exam (20%), a practical exam (30%), 
and final practical assignment (50%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Sendo as competências a obter nesta unidade curricular na área da programação, torna-se essencial dar uma 
importância especial a métodos de aprendizagem com uma grande componente prática. Os métodos de ensino 
e avaliação desta unidade curricular seguem esta aproximação ao ensino da programação não só reservando 
a maior parte das aulas à aplicação pratica, como também dando um maior peso (80%) a esta componente.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Considering that a successful learning outcome in a programming course can only be considered as achieved 
when students are able to successfully apply the knowledges taken when solving a problem with a 
programming language. Hence, a special emphasis is given to the practical application of concepts both 
during the semester and in the evaluation components (in which 80% is reserved to a practical exam and to a 
final practical assignment).

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Concurrent Programming in Java, Doug Lea, Addison-Wesley, second edition, 2000.
Java Concurrency in Practice, Brian Goetz, et.al., Addison-Wesley, 2006.
Concurrent and Real-Time Programming in Java, Andy Wellings, Wiley, 2004.
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Object-Oriented Software Construction, Bertrand Meyer, Prentice Hall, 2nd edition, 1997.

Mapa IX - Opção II, III ou IV - Recuperação de Informação / Information Retrieval

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II, III ou IV - Recuperação de Informação / Information Retrieval

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

José Luis Guimarães Oliveira | Carga letiva: TP:22,5 / OT:15

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
O objectivo desta disciplina é estudar as técnicas e algoritmos utilizados na recuperação e extracção de 
informação baseada em texto (IR e IE). Após o estudo deste curso o aluno deverá ser capaz de: 1) 
compreender conceitos fundamentais de recuperação e extracção de informação 2) implementar algoritmos e 
usar estratégias baseadas em dicionários e em aprendizagem automática e 3) avaliar o desempenho de 
solução de IR e IE.

Competências:
Após este curso o aluno deverá ser capaz de compreender o funcionamento e de desenvolver soluções de:1) 
de armazenamento e indexação de textos;2) de recuperação de informação; e3) de extracção de informação. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of this course is to provide students with knowledge and skills on techniques and algorithms used 
related to information retrieval and information extraction (IR and IE). After this course the student should be 
able both to understand the functioning and to develop solutions for: 1) systems for Web-crawling, 2) storage 
and indexing of texts, 3) information retrieval, and 4) information extraction.
After this course the student should be able both to understand the functioning and to develop solutions for:1) 
storage and indexing of texts,2) information retrieval, and3) information extraction. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Conceitos gerais
• Termos, stop-words, normalização
• Stemming, lemmatization, part-of-speech
• Indexação
• Dicionários
• Estruturas de dados
• Tolerância de termos
• Construção e compressão de índices
• Modelo de espaço vectorial
• Pesagem de termos e documentos
• Medidas de desempenho
• Expansão de termos
• Modelos probabilísticos
• Modelos baseados em linguagens
• Classificação de documentos 
• Web crawling e pesquisa
• Extracção de informação 

6.2.1.5. Syllabus:
• General concepts Terms, stopping, normalization
• Stemming, lemmatization, part-of-speech
• Indexing

• Dicionaries Data structures
• Term tolerance

• Indexes Structures
• Compression
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• Retrieval Models Boolean and Vectorial models
• Statistics models
• Linguistic models

• Classification
• Ranking and Evaluation
• Query and Query expansion
• Web crawling
• Information extraction

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular advém não somente da 
procura de respostas precisas aos problemas mas também do facto de eles ampliarem a concepção dos 
alunos sobre os assuntos em discussão.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The consistency of the syllabus with the objectives of the course comes from the demand for accurate 
answers to problems and also from the fact that they broaden the conception of students on the subjects 
under discussion.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
A componente prática será organizada segundo um conjunto de pequenos trabalhos, a realizar 
maioritariamente durante as aulas, nos quais se pretende fazer experiências que consolidem os conceitos 
teóricos apresentados.

Avaliação:
Relatório de síntese (40%) e trabalhos práticos (60%) 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
- Tutorial classes with expositions and discussion.
- Practical classes hands-on developing programs to solve a set of problems
The classes will be based on the Java language 

Monographic work (40%), Practical classes assignments (60%) 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Os conteúdos desta unidade curricular são abordados numa dinâmica baseada na exposição de módulos 
temáticos estanques, complementados por sessões práticas que visam a consolidação dos conhecimentos. 
Cada guião prático expõe o aluno a um conjunto de problemas que o leva à procura de respostas precisas 
ampliando a sua concepção sobre os conteúdos programáticos. O trabalho de síntese promove a consulta, 
interpretação e análise de soluções tecnológicas e de artigos de investigação que abordem as diversas 
temáticas propostas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The contents of this course are dynamically discussed following a waterfall structure where thematic modules 
are enriched and complemented by hand-on practical sessions aimed at the consolidation knowledge.
Each practical script exposes the student to a set of problems that leads to increasing the demand for accurate 
answers to their conception of the syllabus. The monographic work promotes interpretation and analysis of 
technological solutions as also research articles that address the various themes proposed.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
“Introduction to Information Retrieval”, C.D. Manning, P. Raghaven, H. Schütze, 2008, Cambridge University 
Press. http://nlp.stanford.edu/IR-book/information-retrieval-book.html
“Modern Information Retrieval: The Concepts and Technology behind Search (2nd Edition)”, R. Baeza-Yates, B. 
Ribeiro-Neto B., 2011, Addison Wesley Professional.
“Mining the Web: Discovering Knowledge from Hypertext Data”, S. Chakrabarti, 2002, M Kaufmann. 
http://www.cse.iitb.ac.in/~soumen/mining-the-web/
“Search Engines: Information Retrieval in Practice", W. B. Croft, D. Metzler, and T. Strohman, Addison Wesley, 
2009. http://www.search-engines-book.com/

Mapa IX - Opção II, III ou IV - Redes Móveis / Mobile Networks

6.2.1.1. Unidade curricular:

Opção II, III ou IV - Redes Móveis / Mobile Networks
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rui Luís Andrade Aguiar | Carga letiva: 45 TP

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

n.a

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
O objectivo da disciplina é a apresentação aos alunos dos conceitos envolvidos na integração de diferentes 
tipos redes móveis, no caminho para as futuras redes All-IP. O ambiente de referência será assim a evolução 
da futura rede de comunicações de terceira geração UMTS. Serão discutidos aspectos de heterogeneidade de 
redes, conceitos de serviço em redes móvel e protocolos de controlo. Finalmente, serão discutidos novos 
aspetos em redes móveis, como presença, serviços baseados em localização, e delay-tolerant networks. Dada 
a sua relevância na área, serão também apresentados os conceitos básicos associados ao protocolo IPv6. 

Competências:
Compreensão dos futuros sistemas integrados de redes móveis. Novas tecnologias e conceitos de redes. 
Tecnologia IPv6. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Objectives:
The subject aims to introduce to the students concepts associate with the integration of multiple wireless 
networks into the future All-IP environment. The reference environment will the evolution of the 3G UMTS 
system. The subject will cover network heterogeneity, service concepts in mobile networks and control 
protocols. New issues, as presence, location-based services, and delay-tolerant networks, will also be covered. 
Due to its relevance for the area, the IPv6 protocol will also be discussed.

Competences:
Understanding of the future integrated mobile systems. New technologies and concepts for networks.IPv6 
technology 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 – Introdução.
Visão histórica; as redes IP, e os novos conceitos de evolução das mesmas: o ambiente móvel universal. 
Redes peer-to-peer; redes de conteúdos; e redes ad-hoc. 
2 – Redes Pessoais e de Sensores: A norma Zigbee e o Bluetooth.
3 – Redes Móveis de 3G. Evolução das redes móveis. UMTS. Subsistemas UMTS. O IMS e MBMS. LTE e All-IP 
O WiMax como potencial IMT-A.
4 – Localização e presença. Serviços em UMTS. O conceito Always-best-connected. O protocol IPv6 nestas 
redes móveis.
5 – Novos conceitos de redes móveis. Redes tolerantes a falhas. Redes Vehiculares 

6.2.1.5. Syllabus:
1 - Introduction 
Historical perspective: all IP networks, the universal mobile environment. Peer-to-peer networks, Content 
distribution networks, and ad-hoc networks.
2 – Personal and Sensor Networks. The Zigbee and Bluetooth standards. 
3- 3G mobile networks. Mobile network evolution. UMTS. UMTS subsytems: IMS and MBMS. LTE and All-IP. 
Wimax as a IMT-A potential networks.
4- Location and presence. Services in UMTS. Personal networks integration in multi-technology networks. 
Always best-connected. The IPv6 protocol in these new networks.
5 - New mobile networks fault and delay-tolerant networks. Services and networks peer-to-peer. Vehicular 
networks.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Esta é uma disciplina optativa da área de redes, oferecida com base num conjunto de pressupostos mínimos 
(basicamente assume um background em aspetos do plano de dados e de plano de controlo nas camadas 2 e 
3 – muito especialmente assuntos associados ao ambiente Ethernet/TCP-IP).
A cadeira, para complementar esta formação, ambiciona fornecer uma panorâmica da diversidade das 
comunicações em Redes Móveis. Diferentes tecnologias são enquadradas nos requisitos e características de 
redes reais, e da sua previsível evolução, de forma a salientar a relevância destas diferentes áreas na 
construção de uma rede móvel global integrada. O protocolo IPv6 é apresentado como camada subjacente à 
integração de múltiplos tipos de redes, e as diferentes tecnologias são discutidas numa perspetiva de 
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integração em grandes sistemas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This is an optional course on networking, offered assuming a minimal set of previous knowledge (a 
background in the data plane, and in the control plane at layers 2 and 3, most specially associated with the 
Ethernet/TCP-IP framework). 
To complement this basic formation, this course needs to present an overview of several aspect of Mobile 
Networks. Different technologies are framed inside requirements and features of real systems, as well as their 
expectable evolution, in order to emphasize the relevance of different technologies for the creation of a global 
integrated mobile network. The IPv6 protocol is presented as a layer underlying the integration of multiple 
network types, and the different technologies are also discussed under a light of integration in large systems

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
As aulas desta opção terão duração de 3 horas por semana, estando incluídas as componentes de exposição 
de matéria (aulas teóricas) e de desenvolvimento de trabalhos (aulas práticas). Não haverá uma separação 
temporal clara entre estas duas componentes, sendo no entanto previsível que a incidência das matérias 
teóricas ocorra durante a fase inicial do semestre, tendo as restantes aulas um carácter mais prático. 

Avaliação:
A Avaliação desta disciplina constará dos seguintes parâmetros: 
A1 – avaliação contínua, aferida durante a execução dos trabalhos propostos. 
A2 – Avaliação por exame, constando de dois momentos de avaliação, um a meio do semestre e outro no final, 
baseados em exames com componentes de escolha múltipla. 
A3 – Avaliação prática, que constará da execução de um trabalho prático proposto, com posterior entrega de 
um relatório e apresentação oral. 
A nota final será determinada pela seguinte fórmula: NF=0.1A1 + 0.4A2+ 0.5A3 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
Classes will take 3 hours per week, including exposition of the issues (theoretical classes) and work 
development (practical classes). No clear separation will exist on these two components, but in principle 
theoretical classes will be dominant in the beginning of the term, while final classes will be more practical.

Evaluation:
Evaluation will be based on the following parameters:
A1 - continuous evaluation, assessed through homeworks
A2 - Exam, with two distinct moments, in the middle and the end of the semester.
A3 - Pratical evaluation, with a final practical work, with report and oral presentation.
Final grade will be given by: NF=0.1A1 + 0.4A2+ 0.5A3 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As aulas têm uma componente expositiva teórica, necessária para fornecer aos estudantes o conhecimento 
em tecnologias de comunicação. Este formato tem uma efetividade comprovada para os estudantes 
adquirirem as mensagens principais das aulas. Naturalmente que as frequentes interações com os alunos 
atuam como um motivador para os alunos.
O trabalho de prático, de síntese, é importante tanto para se consolidar o conhecimento teórico, como para 
fornecer um maior conhecimento dos assuntos apresentados, enriquecendo os conhecimentos teóricos com 
informação efetiva sobre as realidades e práticas das redes de comunicação. As aulas práticas estão 
especialmente orientadas para explorar o conhecimento prévio dos alunos, e enfatizar a relevância destes 
novos tópicos dentro desse seu framework.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The expositive theoretical units are required in order to provide students with the knowledge on 
telecommunication technologies. This format has been proven to be efficient, and to impress in the students 
the key messages. Of course, this is reinforced by the frequent interactions with students, which is a strong 
motivator for the students.
The practical work, synthesis oriented, is also important in order to both consolidate the theoretical 
knowledge, and to provide a deeper understanding on the subjects lectured, enriching the theoretical study 
with effective information on networking realities and practices. The practical classes are specially oriented to 
explore the previous knowledge from the students, and emphasize the relevance of the new topics in that 
framework.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Wireless and Mobile Network Architectures, Yi-Bing Lin, Imrich Chlamtac Wiley, 2001
• Wireless IP and Building the Mobile Internet, Sudhir Dixit, Ramjee Prasad, Artech House, 2002.
• The 3G IP Multimedia Subsystem, Merging the Internet and the Cellular Worlds, Gonzalo Camarillo and Miguel 
a. Garcia-Martin,Wiley, Second Edition, 2005
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• Advanced Wireless Networks - 4G Technologies, S. Glisic, Wiley, 2006.
• GSM cellular radio telephony, Joachim Tisal, John Wiley & Sons, 1997
• UMTS networks : architecture, mobility and services, Heikki Kaaranen, et al, John Wiley & Sons, 2001

Mapa IX - Opção II, III ou IV - Redes Ópticas / Optical Networks

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II, III ou IV - Redes Ópticas / Optical Networks

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
José Rodrigues Ferreira da Rocha | Carga letiva: TP22,5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto | Carga letiva: TP:22,5

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Armando Humberto Moreira Nolasco Pinto | Carga letiva: TP:19

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
Dotar os alunos de conceitos e ferramentas que lhes permitam analisar e planear uma rede ótica tendo 
presente, simultaneamente, os constrangimentos impostos pelo meio físico, o tráfego e protocolos de nível 
superior que a rede vai suportar.

Competências:
Após completar esta unidade curricular o aluno será capaz de:
-Compreender os aspetos mais importantes das redes óticas, incluído as técnicas utilizadas para transportar 
informação na rede (plano de dados), mas também os aspetos de gestão e recuperação de avarias (plano de 
controlo).
-Distinguir as várias alternativas para a utilização da rede ótica como suporte dos mais importantes protocolos 
utilizados atualmente para transportar informação.
-Projetar redes óticas de primeira e segunda geração, dada a matriz de tráfego entre os nós a interligar. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objetives:
To study the concepts and tools allowing the analysis and design of optical networks, taking into account 
simultaneously the constraints determined by the physical layer, the information to transport and the higher 
level protocols that the optical network will carry.

Learning outcomes:
Upon completion of this course, the student will be able to:
-Understand the most important aspects of optical networking, including the techniques used to transport and 
switch information within the network (data plan), but also the management and network recovery aspects 
(control plane).
-Differentiate between the various ways in which an optical network can be used for transporting the most 
important protocols used presently to transport information.
-Design first and second generation optical networks, given the traffic matrix between the nodes to be 
interconnected. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
I- Introdução às redes óticas
Interligação de sistemas heterogéneos (modelo ISO/OSI modificado)
II- Redes de primeira geração – SDH/SONET. 
Elementos da rede e topologias. Camadas SDH / SONET. Formato da trama. Mapeamento de sinais não-
SDH/SONET. Métodos de proteção. Evolução para a SDH sobre WDM
III - Elementos de redes WDM.
MUX e DEMUX ótico. OADM. ROADM. OXC. Impacto da diafonia.
IV - Arquiteturas de redes WDM.
Redes de difusão-e-seleciona. Redes de salto-múltiplo. Redes de encaminhamento pelo comprimento de onda. 
A camada ótica (OTN)
V - Projeto de redes óticas.
Custos e valores esperados. Modelo de tráfego. Capacidade de restauro. Necessidades de equipamento. 
Quantidades e custos dos elementos de rede 
VI - Redes óticas de acesso.
Arquiteturas e tecnologias. Redes com comprimentos de onda múltiplos. Tecnologias para longo alcance
VII - Tendências emergentes.
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IP sobre WDM, MPLS, GMPLS, LambdaMPLS

6.2.1.5. Syllabus:
I- Introduction to optical networking.
Interconnection of heterogeneous systems (modified ISO/OSI model).
II- First generation networks – SDH/SONET.
Network elements and topologies, SDH/SONET Layers. Frame format. Mapping of non-SDH/SONET signals. 
Protection schemes. Evolution to SDH over WDM
III- Elements for WDM networks.
Optical MUX and DEMUX. OADM . ROADM (Reconfigurable OADM), OXC (Optical Cross-Connect), Impact of 
crosstalk on network performance.
IV- WDM networking architectures.
Broadcast-and-select networks. Multihop networks. Wavelength routed networks. The optical layer (OTN).
V- Design of optical networks.
Cost and expectation values. Traffic demand model. Restoration capacity. Quantifying equipment needs. 
Network elements quantities and costs.
VI- Optical access networks.
Architectures and technologies. Multi-wavelength networks. Long-reach technologies.
VII- Emerging Trends.
IP over WDM, MPLS, GMPLS, LambdaMPLS 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Como mencionado acima, após a conclusão do curso o aluno será capaz de compreender os aspetos mais 
importantes das redes óticas. Isto é conseguido através do estudo detalhado da primeira geração de redes 
óticas (SONET / SDH) no capítulo 2. A nova geração de redes óticas de transporte é considerada nos capítulos 
3 e 4. Algumas novas tendências do plano de dados são tratadas no Capítulo 7. O caso especial das redes 
óticas de acesso é estudado no capítulo 6.

Outro resultado esperado de aprendizagem, i. e., a capacidade de projetar redes óticas de primeira e segunda 
geração é tratado em detalhe no capítulo 5 ( projeto de redes óticas dada uma matriz de tráfego).

Os aspetos de gestão de rede e de recuperação (plano de controlo), são estudados no capítulo 7 (MPLS, 
GMPLS, LambdaMPLS). A capacidade para distinguir as várias alternativas para a utilização da rede ótica é 
obtida nos capítulos 4 (OTN) e 7 (IP sobre WDM)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
As stated above, upon completion of this course the student will be able to understand the most important 
aspects of optical networks. This is achieved by the detailed study of the first generation of optical networks 
(SONET/SDH) in chapter 2. The new generation of optical transport networks is considered in chapters 3 and 4. 
Some new trends of the data plan are covered in chapter 7. The special case of optical access networks is 
studied in chapter 6.
Another learning outcome, i. e., the ability to design first and second generation optical networks, is treated in 
detail in chapter 5 (design of optical networks given a traffic matrix).

The management and network recovery aspects (control plane), are studied in Chapter 7 (MPLS, GMPLS, 
LambdaMPLS). The ability to distinguish between the various alternatives for the using optical network is 
obtained in Chapters 4 (OTN) and 7 (IP over WDM).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologia:
A matéria da unidade curricular é lecionada em aulas terórico-práticas. Em parte destas aulas são estudados 
os conceitos fundamentais de redes óticas e algumas aplicações práticas desses conceitos. Outra parte das 
aulas é dedicada à realização de um trabalho que consiste em projetar redes óticas de transporte, dados 
certos requisitos. Dedicam-se ainda algumas aulas à apresentação por parte dos alunos dos conceitos 
extraídos de artigos previamente distribuídos e à resolução de problemas seleccionados.

Avaliação:
Componente Teórica (exame final) - 50%
Síntese de um artigo técnico (avaliação contínua) - 15%
Trabalho com equipamento SDH (avaliação contínua) - 15%
Projeto de uma rede ótica (avaliação contínua) - 20% 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
The course is based on theoretical-practical lectures. Some of these concentrate on basic concepts of optical 
networks as well as on their practical applications. Another part of the course is dedicated to an assignment, 
which consists in the design of an optical network, given certain targets. In some lectures the students present 
the conclusions drawn from papers previously allocated and solve selected problems. 
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Evaluation:
Theoretical component (final examination) - 50%
Synthesis of a technical paper (continuous evaluation) - 15%
Laboratory experiments with SDH equipment (continuous evaluation) - 15%
Design of an optical network (continuous evaluation) - 20% 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Nas aulas de exposição são analisadas e discutidas diferentes técnicas usadas no transporte e comutação de 
informação. Algumas aulas de exposição são seguidas de aulas onde se procede à resolução de problemas 
que ajudam à consolidação dos conceitos teóricos.

Depois da assimilação dos principais conceitos teóricos, os alunos fazem um conjunto de experiências 
laboratoriais. Este aspeto do curso é importante para a compreensão das redes práticas, visto que é usado 
equipamento comercial, instalado nas modernas redes óticas.

Os alunos adquirem também competências sólidas ao nível do dimensionamento de redes óticas de primeira e 
segunda geração. O modelo teórico do dimensionamento e estimação de custos (capítulo 5) é utilizado para 
fazer o dimensionamento de uma rede ótica real. Os resultados são depois são depois confirmados com 
resultados obtidos usando uma ferramenta de dimensionamento comercial.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The techniques used to transport and switch information within the network (data plan) are analyzed and 
discussed in the lectures. Some of these lectures are followed by classes where problems are solved, which 
help in consolidating the theoretical concepts.
After this theoretical part the students perform some experiments related to the data and control planes, in an 
optical networks laboratory. This aspect of the course is very important for the full understanding of real 
optical networks, since the equipment used was donated by equipment manufacturers, which market them to 
network operators. 
The course also provides the ability to design first and second generation optical networks. After the 
theoretical treatment of this subject in chapter 5, the student is given an assignment which consists in the 
design of a real optical network. To confirm the appropriateness of the used techniques, the same design is 
performed using a commercial software tool.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
-Cópias dos slides das apresentações, disponíveis nas páginas do eLearning.
-R. Ramaswami, K. N. Sivarajan, Optical Networks, Third Edition, Morgan Kaufmann, 2010.
-T. E. Stern, G. Ellinas, and K. Bala, Multiwavelength Optical Networks: Architectures, Design, and Control, 
Second Edition: Cambridge University Press, 2009.

Mapa IX - Opção II, III ou IV - Redes Sem-Fios / Wireless Networks

6.2.1.1. Unidade curricular:
Opção II, III ou IV - Redes Sem-Fios / Wireless Networks

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Atílio Manuel Da Silva Gameiro | Carga letiva: TP 45

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a 

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
Not applicable

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
A disciplina cobre os aspectos fundamentais de concepção de redes sem fios, desde celular a redes de 
sensores passando por redes locais. É objectivo que o aluno compreenda os requisitos e limitações 
fundamentais nos diferentes tipos de redes, que adquira conhecimentos detalhados acerca dos sistemas 
existentes e seja confrontado com os desafios e alternativos que se colocam para os futuros sistemas.

Competências:
Conhecimentos que permitam compreender e intervir nas redes sem fios existentes Competência que 
permitam também intervir em actividades de desenvolvimento e planeamento de novos sistemas.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objetives:
The course covers the fundamental aspects of wireless networks, from cellular to wireless LANa and 
encompassing sensor and ad-hoc networks
It is objective that a student understands the main requirements and options for wireless networks that may 
dictate a given choice of topology
It is objective that the students masters the basic aspects of existing systems and also understands the 
challenges for the future.

Competencies:
Ability to identify and understand the main requirements, issues, limitations, parameters and components used 
in the design of wireless networks
• Ability to understand the rationale for the solutions adopted in existing and emerging systems
Increased sensibility to cutting-edge topics in future wireless / mobile systems, translated in the capacity to 
participate in the development and proposal of new techniques aiming to answer the goals foreseen for future 
systems

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução às redes sem fios
Breve resenha do desenvolvimento das comunicações sem fios
Classificação de sistemas e redes sem fios
Organismos de normalização
2. Redes celulares – Conceitos básicos
Definição do conceito celular e terminologia associada
As diferentes G’s
Arquitetura da rede celular
3. Arquitetura de redes celulares
Evolução
Arquiteturas 3G e 3G+
Protocolos e procedimentos em redes celulares
4. WLAN /WPAN’s
Redes com infraestrutura vs redes ad-hoc
IEEE 802.11
Bluetooth
5. Mobilidade na Camada de Rede
Revisão dos aspectos fundamentais de IP
Redes IP – Os problemas associados à mobilidade
Mobile IP
Optimização de mobile IP
Encaminhamento em redes móveis ad-hoc
6. Dimensionamento intercamada
As redes móveis e o paradigma de camadas protocolares modulares
Arquitectura(s) “intercamada”
7. Integração de redes
Tendências e desafios – Convergência fixo-móvel
Reconfigurabilidade 

6.2.1.5. Syllabus:
1 Introduction to wireless networks
History overview
Classification of wireless networks
Standardization bodies
2. Cellular networks - Basic concepts
Definition of the cellular concept and associated terminology
The different Gs
Basic aspects in the Architecture of cellular networks
3. Architecture of cellular networks
Evolution
3G e 3G+ architectures
Protocols and procedures in cellular networks
4. WLAN /WPAN’s
Infrastructure vs ad-hoc networks
IEEE 802.11
Bluetooth
5. Mobility at the networl layer
Overview of IP
IP - The problems associated with mobility
Mobile IP
Mobile IP optimization
Routing in ad-hoc networksc
6. Cross-layer deseign
Wireless networks and the layering paradigm
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Cross-layer architectures”
7. Network integration
Trends and challenges – Fixed-mobile convergence
Reconfigurability

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Uma visão integrada das redes sem fios, necessária para poder participar no desenvolvimento de novas 
soluções exige o domínio de 3 aspetos:
Identificação de como topologia e natureza dinâmica das redes sem fios diferem das redes cabladas. 
Arquiteturas e opções básicas para transmitir informação com fiabilidade através de um meio adverso e 
topologia dinâmica. 
Compreender como o facto de termos uma rede nos pode afastar, se se pretender eficiência global, de um 
projeto ponto a ponto.
O programa da disciplina foi, como referido nas secções anteriores, concebido para focar esses três aspetos e 
dotar os alunos de conhecimentos específicos, ao mesmo tempo que se procura incutir uma perspetiva crítica. 
Uma segunda componente da disciplina foca tecnologias emergentes, requerendo trabalho de pesquisa por 
parte dos alunos. A junção das duas componentes permite alcançar os objetivos de uma disciplina que 
fornece conhecimentos sólidos ao mesmo tempo que fomenta uma capacidade prospetiva

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
An integrated vision of wireless communication networks, requires mastering and understanding of three 
fundamental aspects:
Understanding how the mobile medium associated with the dynamic topology requires a network design 
approach that drastically shifts from a wired solution
The architectures and basic options allowed for the reliable transmission information over a dynamic / variable 
medium and changing topology.
The understanding that when efficiently designing a network we depart from a point to point link and that 
additional aspects have to be considered to achieve a system efficient design exploiting the network effect.
Furthermore the course includes a second component dealing with emerging techniques and new paradigms 
that are covered through students presentations as part of their work assignments or The junction of these two 
components allows to achieve the goals of a course providing solid know-how about the basics while fostering 
a capacity foresight.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Leccionação
Componente 1: Aulas expositivas dos tópicos listados no "Conteúdo programático". Tal inclui a exposição e 
explicação dos conceitos teóricos bem como a resolução de problemas práticos ilustrativos. 
Componente 2: Trabalho prático de simulação visando alguns dos t ṕoicos específicos apresentados nas 
aulas expositivas. Na edição 2011-12 tal ficou a parte de protocolos de acesso ao meio. Trabalho desnvolvido 
nas aulas com acompanhamento do docente embora também exija trabalho fora do horário lectivo. Trablaho 
termina num relatório ao qual deve estar associado o "script" desenvolvido .
Componente 3: Trabalho de pesquisa realizado pelos alunos acerca de técnicas / conceitos emergentes na 
área de comunicações sem fios, sendo as aulas destinadas à discussão e terminando num relatório e 
apresentação para toda a turma.

Avaliação:. 
Existem 3 elementos para avaliação, 
Trabalho prático: 25%
Trabalho de pesquisa: 25%
Exame final: 50%

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecturing
Component 1 - Exposition by the lecturers of the topics listed in the syllabus. This includes exposition and 
explanation of the theory as well as the resolution of illustrative design problems.
Component 2 Simulation practical work covering some of the topics lectured in compoents 1. For 2011-12 the 
work covered MAC protocols. The practical work endsd with a report to which a running version of the 
programming script developed must be associated
Component 3 - Research work done by the students on emerging concepts/ techniques that are discussed in 
the classes and ending with a written report and final presentation.
Grading
• 50% Final exam
• 25% Simulation work developed during the classes 
• 25% Report and presentation about literature research on emerging topics 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

O objetivo desta disciplina é proporcionar visão abrangente e atualizada dos requisitos e técnicas utilizadas / 
promissoras para o projeto de redes sem fios.. 
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Tal requer a exposição a conceitos teóricos fundamentais bem estabelecidos, o que é fornecido pela 
componente 1 da disciplina, mas também requer capacidade prospectiva para entender os desafios e as 
técnicas mais promissoras para lidar com eles.
Esta última competência é adquirida pela conjugação da componente 1, onde se procura expor os conceitos 
de uma forma causal, com a componente 2. Nesta última pretende-se incutir aos alunos uma atitude activa 
devendo realizar um trabalho de pesquisa acerca de tópicos emergentes e devendo compreender quais os 
desafios que se levantam as limitações das técnicas clássica na resolução desses problemas o que está a ser 
proposto e tentar classificar o que é mais promissor. 
A coerência do programa combinando uma parte mais passiva de absorção de conhecimentos sólidos com a 
segunda parte activa, permite na nossa opinião alcançar os objectivos de ter uma visão integrada mas não 
dogmática que permite entender o presente e ser capaz de participar no desenvolvimento do futuro. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The goal of this course is to provide an updated vision of requirements and techniques used in wireless 
networks.
This requires exposure to fundamental concepts, which is covered by component 1, but also some foresight 
ability to understand what are the challenges and what may turn out to be the future techniques.
This competency is achieved by the combination of component 1, with the component 2. In the latter the aim is 
to instill students with a proactive attitude by having them to do literature research about emerging topics, 
understand what challenges arise, what is currently being proposed and make a classification on how 
promising the different solutions look.
The coherency of the program combining a more passive part, with an active one allows to achieve the 
objectives of having an integrated non dogmatic view, enabling an understanding of the present and 
participation in the development of the future.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Class notes written for the course (currently covers chapt 1 & 2)
Slides about component 1

Lawrence Harte LTE - Network, Services, Technologies, and Operation, Althos Books

Adrian Scrase, LTE, The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice, Wiley

Pierre Lescuyer and Thierry Lucidarm, Evolved Packet System (EPS): The LTE and SAE Evolution of 3G UMTS

J. Schiller, Wireless Networks, Arech House 2010

Mapa IX - Opção II, III ou IV - Robótica Inteligente / Intelligent Robotics

6.2.1.1. Unidade curricular:

Opção II, III ou IV - Robótica Inteligente / Intelligent Robotics

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Manuel Bernardo Salvador Cunha | Carga letiva: TP:7.5

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
José Luis Costa Pinto Azevedo| Carga letiva: TP:7.5
Pedro Nicolau Faria da Fonseca| Carga letiva: TP:7.5
José Nuno Panelas Nunes Lau | Carga letiva: TP:7.5
António José Ribeiro Neves| Carga letiva: TP:7.5
Artur José Carneiro Pereira| Carga letiva: TP:7.5

6.2.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

José Luis Costa Pinto Azevedo| Carga letiva: TP:7.5
Pedro Nicolau Faria da Fonseca| Carga letiva: TP:7.5
José Nuno Panelas Nunes Lau | Carga letiva: TP:7.5
António José Ribeiro Neves| Carga letiva: TP:7.5
Artur José Carneiro Pereira| Carga letiva: TP:7.5

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Objetivos:
Fornecer aos alunos uma formação abrangente na área da robótica móvel inteligente, focando temas 
essenciais no desenvolvimento de um robô autónomo e móvel.

Competências:
• Conhecimentos alargados sobre os modelos físicos e mecânicos de robôs autónomos móveis
• Consolidação dos conhecimentos sobre sistemas sensoriais, desde os mais simples (interruptores 
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mecânicos) aos mais complexos (visão artificial)
• Conhecimentos sobre mecanismos de fusão sensorial, auto-localização, mapeamento e cooperação entre 
robôs
• Apreensão, em escala não aprofundada, dos conceitos sobre técnicas de aprendizagem em robótica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:
To provide the students with comprehensive training in the field of intelligent mobile robotics, focusing on key 
issues in the development of an autonomous, mobile robot.

Skills:
• Extensive knowledge about the physical and mechanical models of autonomous mobile robots
• Consolidation of knowledge about sensory systems, from the simplest (mechanical switch) to the more 
complex ones (artificial vision)
• Knowledge on mechanisms for sensory fusion, self-localization, mapping and cooperation between robots
• Understanding, not in a profound level, of learning techniques in robotics.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
• Arquitectura de agentes robóticos
• Infra estrutura mecânica, electrónica e computacional de um robô móvel
• Percepção, fusão e interpretação sensorial
• Localização e mapeamento
• Equipas de robôs
• Aprendizagem em robótica
• Casos de estudo

6.2.1.5. Syllabus:
• Architecture of robotic agents
• Mechanical, electronic and computing infrastructure of a mobile robot
• Perception, sensory fusion and interpretation
• Location and Mapping
• Teams of robots
• Learning in robotics
• Case studies

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A classe de robôs normalmente designados por robôs autónomos móveis são definidos por um modelo 
hierárquico que inclui tipicamente:
• Uma estrutura mecânica estabelecida com base nas tarefas a realizar
• Uma estrutura sensorial e de actuação capaz de conferir autonomia ao robô no âmbito das tarefas a 
desempenhar
• Um nível de abstracção fundamentalmente sustentada em software responsável por interpretar os dados 
sensoriais, e constituir um agente inteligente capaz de coordenar os actuadores do robô por forma a navegar 
num ambiente não necessariamente estruturado com vista a cumprir as suas tarefas, seja de forma 
independente ou em cooperação com outros robôs.
Sendo o principal objectivo da unidade curricular fornecer aos alunos uma formação abrangente na área da 
robótica móvel inteligente, focando temas essenciais no desenvolvimento de um robô autónomo e móvel, a 
linha apresentada no programa fornece a sustentação para assegurar o cumprimento de tais objectivos

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The class of robots usually referred to as autonomous mobile robots are defined by a hierarchical model that 
typically includes:
• A mechanical structure based on the tasks to be performed
• A sensory and actuation structure capable of providing the necessary autonomy of the robot within the tasks 
to be performed
• A level of abstraction sustained in software primarily responsible for interpreting sensory data, upon which 
we can build an intelligent agent capable of coordinating the actuators of the robot so that it can navigate in an 
environment not necessarily structured in order to fulfill their tasks, either independently or in cooperation 
with other robots.
Since the main objective of the course is to provide the students with comprehensive training in the field of 
intelligent mobile robotics, focusing on key issues in the development of a mobile autonomous robot, the 
organization of the program provides support to ensure the fulfillment of these objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologia:
Cada aula da unidade curricular (3h) está dividida em dois períodos iguais.
Na 1ª metade, são apresentados aos alunos módulos temáticos de natureza teórica, segundo as linhas 
principais dos conteúdos programáticos.
Na 2ª metade, os alunos desenvolvem actividade de natureza prática, a qual, por sua vez, se distribui ao longo 
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do semestre da seguinte forma:
Um 1º mini-projecto, baseado na desenvolvimento de um agente robótico em software capaz de competir de 
acordo com as regras da competição Ciber-Rato
Um 2º mini-projecto, baseado no desenvolvimento de um agente robótico suportado por uma plataforma 
robótica real, capaz de competir de acordo com as regras da competição Micro-Rato
Um projecto final, que pode ser de natureza puramente simulada ou com aplicação em robôs reais, 
relacionados com as actividade de D&I do departamento.

Avaliação:
Teórica (50%): exame final.
Prática (50%): 2 Mini-projectos; projecto final (incluem relatório e apresentação final oral)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
Each lesson of the course (3h) is divided into two equal periods.
In the 1st half, students are given theoretical thematic modules, according to the main lines of the syllabus.
In the 2nd half, students develop practical activity, which, in turn, is distributed throughout the semester as 
follows:
• One 1st mini-project, based on development of a robotic agent in software able to compete according to the 
rules of the Ciber-Mouse competition 
• A mini-2 project, based on the development of an agent supported by a robotic real robotic platform, capable 
of competing according to the rules of the Micro Mouse competition 
A final project, which may be an application purely simulated or with real robots, related to the activity of the 
department R&D .

Evaluation:
Theoretical (50%): final exam.
Practice (50%) 2 Mini-projects; final project (include oral report and final presentation)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Sendo uma área transversal e de grande dimensão, a robótica móvel e inteligente exige, como forma de 
consolidar os conhecimentos adquiridos, a realização de um conjunto de trabalhos práticos nas quais os 
alunos sejam chamados a lidar com os problemas de sensorização, ruído, fusão sensorial, navegação, 
localização e planeamento de tarefas. Para além dos módulos teóricos e da bibliografia que fornecem as bases 
teóricas necessárias, a realização desses trabalhos práticos permite aos alunos, quer ao nível da simulação 
quer ao nível dos robôs reais, experimentar, testar e aprender, consolidando os conhecimentos teóricos 
adquiridos e complementando ao nível dum sistema completo as competências obtidas ao longo do curso.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being a large cross-section scientific area, mobile and intelligent robotics requires, as a way to consolidate the 
acquired knowledge, the realization of a set of practical assignments in which students are asked to deal with 
the problems of sensing, noise, sensor fusion, navigation, positioning and planning tasks. Apart from the 
theoretical modules and bibliography that provide the theoretical foundations necessary to achieve these, 
practical projects allows students, both in terms of simulation and in terms of real robots, experiment, test and 
learn, therefore consolidating the theoretical knowledge and complementing the complete system level skills 
acquired throughout the course.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

• Introduction to autonomous mobile robots, Roland Siegwart and Illah R. Nourbakhsh, MIT Press, 2004.
• Principles of robot motion, Howie Choset et al., MIT Press, 2005
• Autonomous Robots - From Biological Inspiration to Implementation and Control, George A. Bekey, MIT 
Press, 2005.
• Probabilistic Robotics, Sebastian Thrun, Wolfram Burgard and Dieter Fox, MIT Press, 2005.
• Machine vision: Theory, algorithms, practicalities, E. R. Davies, Morgan Kaufmann 2005.
• Digital Image Processing, Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Prentice Hall, 2007.
• Image Processing: Analysis and Machine Vision, Milan Sonka et al., Chapman & Hall, 2007.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem 

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades 
curriculares. 

Tendo por objetivo a aquisição das competências antes referidas, o ensino é centrado no aluno estando as 
aulas organizadas de modo a incentivar a pesquisa e resolução de problemas, fomentar a participação, 
promover o trabalho em equipa, e dar lugar ao trabalho independente.
Nos últimos anos promoveu-se a diminuição da carga horária nas aulas de tipo tradicional, para dar lugar a um 
maior número de horas de pesquisa e trabalho autónomo.
A orientação tutorial, em unidades curriculares do 1º ciclo, é uma das componentes introduzidas no sistema e 
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que consideramos de relevante importância para a obtenção de melhores resultados e melhoria no modo de 
ensinar/aprender.
Incentiva-se a elaboração de trabalhos/projetos de características multidisciplinares, que culminam na 
dissertação, que corresponde a um trabalho desenvolvido, muitas das vezes em ambiente empresarial, com 
recurso à atividade de investigação, de inovação e também de aprofundamento de competências profissionais.

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 
Having as main goal the acquisition of before mentioned skills, lecturing / teaching activities are student-
centered and classes are organized in such a way as to encourage student participation, research and problem 
solving, to promote teamwork, but also to leave room for autonomous work.
In recent years, a reduction of the number of traditional class hours has been achieved, to make room for a 
larger number of hours devoted to research and autonomous work.
Tutorial orientation hours, for 1st cycle curricular units, are one of the new components that we consider of 
primary importance and that lead to increasing success and improvements in the teaching / learning process.
The development of assignments/ projects of multidisciplinary characteristics is strongly encouraged 
throughout, culminating in the dissertation, which corresponds to work sometimes carried out in an industrial 
environment, but leading to research and innovation, and also the strengthening of professional skills.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em 
ECTS. 

Segundo dados recolhidos pelos inquéritos realizados aos alunos no âmbito do SGQ no fim de cada semestre, 
verifica-se que existe, na generalidade das unidades curriculares, uma correlação direta entre os ECTS 
previstos e os percecionados pelos alunos, embora a perceção dos alunos seja, em média, 15% inferior à 
prevista. Nota-se também da análise que existe um desvio padrão significativo.
As diferenças de perceção mais significativas ocorrem nas disciplinas iniciais de cada uma das áreas 
científicas (dois primeiros anos), o que é explicável pela novidade nos conceitos e que levam os estudantes a 
visões mais desfocadas. Nota-se uma tendência inversa, em que os alunos têm uma perceção em sentido 
contrário, nas unidades curriculares de Sistemas de Operação, Sistemas Distribuídos e Engenharia de 
Software, dos 3º e 4º anos do ciclo de estudos, cuja avaliação é fortemente baseada no desenvolvimento de 
projectos. 

6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS. 
According to data collected, at the end of each semester, by the SGQ student surveys, it appears that there is, 
in most curricular units, a direct correlation between the established ECTS and the ECTS perceived by 
students, although the perceived workload is, in average, 15% lower than expected. It is also noticeable from 
the analysis that there is a significant standard deviation.
The most significant differences in workload perception occur in the early curricular units of each scientific 
area (first two years), which might be explained by the novelty of the fundamental concepts being taught, that 
lead students to a somewaht blurred evaluation. 
A reverse trend is noticeable, in the 3rd and 4th years, particularly for the Opertaing Systems, Distributed 
Systems and Software Engineering curricular units, where students have a contrary perception of the required 
workload.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de 

aprendizagem da unidade curricular. 
A lecionação das unidades curriculares é baseada, em geral, numa mistura de aulas expositivas e aulas 
práticas e teórico-práticas onde os alunos desenvolvem tarefas de (1) análise e síntese; (2) resolução de 
problemas; (3) pequenos projetos.

A avaliação pode assumir diversas formas: contínua, discreta e final. As duas primeiras são as mais 
encorajadas por potenciarem o trabalho continuado ao longo do semestre.

A avaliação teórica das unidades curriculares é realizada com base em exames presenciais escritos.

A avaliação prática é realizada com base em relatórios e apresentações dos alunos. Decorre dos trabalhos 
realizados ao longo do semestre em laboratório em período letivo (acompanhado por um docente) ou de modo 
autónomo.

Em alternativa a esta metodologia, os estudantes podem excecionalmente submeter-se a um exame final.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning 
outcomes. 

Curricular units are usually taught by combining lectures and practical or theoretical-practical sessions where 
students develop different tasks: (1) analysis and synthesis, (2) problem solving, (3) small projects.

Student evaluation can take three forms: continuous, discrete and final. The first two encourage students to 
continuously work through the semester.

The evaluation of the theoretical component is done through written examinations.
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The practical assessment is carried out based on written reports and student presentations, which result from 
the various tasks performed in the lab classes (under the supervision of a teacher) or the projects carried out 
autonomously by the students.

As an alternative to this practical assessment, students can exceptionally undergo a final examination.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 
Em algumas unidades curriculares são propostas aos alunos tarefas que envolvem a procura, análise e 
organização de informação científica e técnica, bem como a implementação de experiências/ simulações, com 
a correspondente recolha e análise de dados, e a posterior escrita de relatórios.

De modo particular, a maioria das unidades curriculares de opção, pela sua natureza específica e avançada, 
tem uma componente de trabalho correspondente à pesquisa, leitura, análise e apresentação de artigos e 
comunicações científicas.

Muitos dos temas de dissertação de mestrado oferecidos aos alunos enquadram-se nas diferentes actividades 
de I&D do departamento e das suas unidades de investigação. 

Este facto permite a integração do aluno num grupo de trabalho mais vasto (com colegas, docentes ou 
investigadores) e obriga-o a consolidar competências e hábitos de trabalho essenciais ao trabalho de 
investigação científica.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

Some curricular units require the students to perform tasks that involve searching, analyzing and organizing 
scientific and technical information, as well as the implementation of experiments / simulations, with the 
corresponding data collection and analysis, and later report writing.

In particular, most of the advanced optional curricular units have a component corresponding to the search, 
reading, analysis and presentation of scientific papers and articles.

Many of the dissertation topics offered to the students are within the scope of the different R&D activities of 
the department and its research units. 

This allows the integration of the student in a larger working group (with colleagues, teachers or researchers) 
and forces him to consolidate skills and work habits essential to scientifical research work.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos 

7.1.1. Eficiência formativa.

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3. 

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respectivas unidades 
curriculares. 

Rácios médios de aprovados sobre avaliados (AP/AV) e de aprovados sobre inscritos (AP/NS), por área 
científica e para as unidades curriculares obrigatórias

Matemática : 41% ; 29%
Física : 67% ; 43%
Informática : 97% ; 93%

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2009/10 2010/11 2011/12

N.º diplomados / No. of graduates 27 36 -1

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 0 9 -1

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 0 -1

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 -1

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 -1
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Informática / Arquitectura dos Sistemas Computacionais : 76% ; 58%
Informática / Ciência e Tecnologia da Programação : 81% ; 62%
Informática / Sistemas de Informação : 87% ; 74%
Electrotecnia / Análise e Processamento de Sinal : 94% ; 76%
Electrotecnia / Electrónica : 54%; 42%
Electrotecnia / Telecomunicações : 68% ; 53%
Gestão ; 100% ; 88%

O sucesso escolar é claramente mais baixo na área científica de Matemática.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study cycle and related 
curricular units. 

Average success ratios --- approved / evaluated (AP/AV) and approved / enrolled (AP/NS), for each scientific 
area and for the mandatory curricular units

Mathematics : 41% ; 29%
Physics : 67% ; 43%
Informatics : 97% ; 93%
Informatics / Computing Systems Architecure : 76% ; 58%
Informatics / Programming Science and Technology : 81% ; 62%
Informatics / Information Systems : 87% ; 74%
Electrotechnics / Signal Analysis and Processing : 94% ; 76%
Electrotechnics / Electronics : 54%; 42%
Electrotechnics / Telecommunications : 68% ; 53%
Management ; 100% ; 88%

The success rate is clearly lower for the Mathematics scientific area.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções 

de melhoria do mesmo. 
No caso de existir Plano de Melhoria as Comissões de Curso devem pronunciar-se sobre o mesmo.
Os contributos daí resultantes permitirão ao docente responsável chegar a uma versão final para 
apresentação à Comissão de Análise (CA) que efectuará:
- uma análise das situações desviantes;
- a identificação dos recursos para implementação dos Planos de Melhoria.
A CA poderá identificar a necessidade de ajuste de algum plano de melhoria. Nesses casos, o responsável 
pela unidade curricular deve então proceder às alterações conducentes a uma versão consensualizada do 
documento. Não sendo possível chegar a acordo, prevalece o parecer da CA.
O relatório global é submetido ao Director (CD) para aprovação. Perante o relatório, o CD pronuncia-se sobre o 
grau de comprometimento da UO face à execução dos planos de melhoria, uma vez que se admite que deles 
possam constar medidas correctivas que dependam de condições que tenham de ser garantidas pela gestão 
da UO.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
If an Improvement Plan exists for a given curricular unit, the Comissão de Curso must comment on it.

The resulting contributions will allow the responsible Professor to propose a final version for submission to 
the Commission of Analysis (CA) which will carry:

- An analysis of deviant situations;

- The identification of resources for implementation of the Improvement Plans.

The CA may identify the need to make some adjustments to an improvement plan. In such cases, the 
responsible Professor should then make the changes that lead to a consensual version of the document. If it is 
not possible to reach an agreement, the opinion of the CA prevails.

A comprehensive report is submitted to the Director (CD) for approval. Given the report, the CD decides on the 
departmental degree of commitment regarding the execution of the improvement plans, since they may include 
corrective measures that depend on conditions that have to be guaranteed by the departmental CD..

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de actividade relacionados com a área do ciclo de estudos / 
Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related with the study cycle area

92.3

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained 
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7.2. Resultados das actividades científicas, tecnológicas e artísticas. 

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6. 

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do 
ciclo de estudos e respectiva classificação. 

Instituto deTelecomunicações (IT) - Polo de Aveiro (http://www.it.pt/site_detail_p.asp?id=3)
Classificação: Excelente
Instituto de Engenharia Electrónica e Telemática de Aveiro (IEETA) - (http://www.ieeta.pt)
Classificação: Muito Bom

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study cycle and its mark. 

Instituto deTelecomunicações (IT) - Polo de Aveiro (http://www.it.pt/site_detail_p.asp?id=3)
Classification: Excellent
Instituto de Engenharia Electrónica e Telemática de Aveiro (IEETA) - (http://www.ieeta.pt)
Classification: Very Good

7.2.2. Número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por 
pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos. 

357

7.2.3. Outras publicações relevantes. 
1211 artigos científicos em conferências nacionais e internacionais com arbitragem

7.2.3. Other relevant publications. 
1211 scientific papers in national and international conferences with refereeing

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento 
económico. 

* Projetos internacionais financiados - 39
* Projetos FCT financiados - 79
* Patentes - 21
* Spin-offs criadas - 7

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 
* Funded international projects - 39
* Funded national projects (FCT) - 79
* Patents - 21
* Spin-offs created - 7

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e 
internacionais. 

Projetos de financiamento direto (nacionais e internacionais) - 37
Projetos QREN's - 21

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or 
partnerships. 

Funded international projects (national and international) - 37
QREN Projects - 21

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

O investimento da universidade em I&D é um caminho que não pode deixar de ser seguido. Esta componente 
da atividade da UA, realizada muitas vezes em colaboração com outras instituições, representa não só uma via 
primordial para o cumprimento do seu compromisso com a sociedade, como uma oportunidade para se 
afirmar como instituição de referência nacional e internacional. No sentido de concretizar estes objetivos os 
colaboradores da UA são incentivados a: aumentar o número de artigos e outras publicações científicas, 
aumentar o número de citações por artigo, consolidar as áreas científicas existentes e aumentar o número de 
áreas presentes no ISI.

employment in other areas of activity 0

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of 

graduates that obtained employment until one year after graduating
100
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O sucesso destes objetivos de investigação é avaliado através da medição da qualidade, quantidade e 
importância: quantidade e tipos de financiamento da investigação; número de apresentações em conferências, 
capítulos de livros, publicações de livros; número de publicações; número de citações e número de áreas 
científicas no ISI web of Science.

7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 
Continuing its investment in R&D is the way forward for the university. This component of its activity, often 
undertaken in cooperation with other institutions and entities, is not only an essential step towards the 
fulfillment of the UA’s commitment to society, but also an opportunity to assert itself as an institution of 
national and international reference. In order to achieve these goals, university staff are encouraged to: 
increase the number of papers and other scientific publications, increasing the number of citations per paper, 
consolidate existing scientific areas and increase the number of fields present in ISI. The success of these 
research objectives is assessed by measuring quality, quantity and importance: the amount and types of 
research funding, number of conference presentations, book chapters, book publications, number of 
publications, number of citations and number of science in ISI Web of Science.

7.3. Outros Resultados 

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3 

7.3.1. Actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação 
avançada. 

Participação de docentes e investigadores em projectos industriais ao abrigo dos Vales IDT.

Realização de Cursos de Formação Avançada.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training. 

Participation of teachers and researchers in industrial projects under Vales IDT.

Advanced Courses.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural, 
desportiva e artística. 

* Criação de empresas Spin-offs - Micro I/O, Biodevices, iUZ, Metatheke, Wavecom, Kulzertec, Bluespan

* Colaboração com as empresas: Nokia Siemens Networks, Phillips, Brisa, Portugal Telecom Inovação, NEC, 
Microsoft, Quimonda, Bosch, Martifer.

Colaboração com outras organizações e Administração Pública: ANACOM, Hospitais, Escolas, Assembleia da 
República, Ministério da Justiça de Cabo Verde.

* Patentes submetidas - 21

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and 
artistic activities. 

* Creation of Spin-offs - Micro I / O, Biodevices, Iuz, Metatheke, Wavecom, Kulzertec, BlueSpan

* Collaboration with industry: Nokia Siemens Networks, Phillips, Brisa, Portugal Telecom Innovation, NEC, 
Microsoft, Qimonda, Bosch, Martifer.

Collaboration with other organizations and Public Administration: ANACOM, Hospitals, Schools, Assembleia 
da República, Ministry of Justice of Cabo Verde.

* Patent submited - 21

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o 
ensino ministrado. 

As informações divulgadas sobre a instituição, o ciclo de estudo e o ensino ministrado são da 
responsabilidade de um conjunto de órgãos e serviços competentes, nomeadamente os Serviços de 
Comunicação, Imagem e Relações Públicas, responsáveis pela comunicação da universidade com o exterior. 

De acordo com a política da UA para a divulgação e promoção da sua oferta educativa, o envolvimento das 
Unidades Orgânicas e dos Diretores de Curso é crucial nesta tarefa, já que eles são os responsáveis pela 
atualização regular da informação disponível sobre cada ciclo de estudo, quer em língua portuguesa, quer em 
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língua inglesa. 

Todas as informações são divulgadas na página on-line da Universidade de Aveiro, em brochuras, bem como 
através da presença em feiras, visitas às escolas secundárias, a organização da Semana da Ciência & 
Tecnologia, da Academia de Verão, entre outros eventos, com o objetivo de divulgar a UA e atrair um público 
motivado. 

7.3.3. Adequacy of the information made available about the institution, the study cycle and the education given to 
students. 

The information made available about the institution, the degree programme and the teaching given is the 
responsibility of a number of university bodies and services, particularly the Communication, Image and Public 
Relations Services which are responsible for communication with the community. 

In accordance with the university’s policy for the dissemination and promotion of its educational offer, the 
involvement of the Departments and the Degree Directors is essential for this task, since they are responsible 
for the regular updating of the information available about each degree programme, both in Portuguese and in 
English. 

All the information is made available on the university’s website, in brochures, and through participation in 
fairs, visits to schools, and through the organisation of the Science and Technology Week, the Summer 
Academy, and other events, with a view to promoting the UA and attracting motivated publics. 

7.3.4. Nível de internacionalização

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 

8.1.1. Pontos fortes 
Um dos pontos mais fortes é a marca "Universidade de Aveiro" e a sua aceitação por parte dos alunos e do 
mercado de trabalho. É frequentemente associada com a tecnologia e a inovação, tendo os recentes rankings 
ajudado à afirmação dessa marca. 

Outros pontos fortes:
• Objectivos do curso adequados à missão e estratégia de formação do departamento e da universidade.
• Articulação dos objetivos com as necessidades do setor.
• Forte interdependência e interdisciplinaridade com outras áreas do departamento e das unidades de 
investigação.
• Forte ligação às áreas das TIC e electrónica.
• Equipa docente com formação de alto nível.
• Divulgação dos objetivos do curso aos prospectivos estudantes através de diferentes meios, incluindo 
plataformas eletrónicas e visitas às Escolas Secundárias área de atracção / recrutamento da universidade.

8.1.1. Strengths 
One of the greatest strengths is the brand "Universidade de Aveiro" and its acceptance by students and the 
labor market. It is often associated with technology and innovation, and recent ranking results have made the 
"Universidade de Aveiro" brand stronger.

Other strengths:
• Objectives appropriate to the mission and strategy of the department and the university.
• Articulation of the goals of the course to the needs of the sector.
• Strong interdisciplinarity and interdependence with other areas of the department and research units.
• Strong connection to the areas of ICT and electronics.
• High-level qualification of the faculty.
• Course objectives and features are divulged to prospective students through different means, including 
electronic platforms; visits to secondary schools in the area of influence of the university are also organized.

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 3.9

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 0.3

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 2.5
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8.1.2. Pontos fracos 
Não identificados.

8.1.2. Weaknesses 

Unidentified.

8.1.3. Oportunidades 
As TICE (TIC+Electrónica) representam 6% do PIB nacional. 

Aveiro tem forte tradição nestas áreas. Aqui está sedeada a InovaRia que tem como associados a NEC, Nokia 
Siemens Networks, Ericsson ou PT Inovação, entre muitas PMEs.

A Portugal Telecom (PT) foi em 2012 considerada a 6ª empresa que maior investimento fez em investigação em 
todo o mundo. A PT Inovação está localizada em Aveiro.

Mesmo numa altura em que o país possui das suas maiores taxas de desemprego, a empregabilidade dos 
nossos diplomados é total!

8.1.3. Opportunities 
The TICE (ICT + Electronics) represent 6% of the national GDP. 

Aveiro has a strong tradition in these areas. Here is headquartered InovaRia, which associates NEC, Nokia 
Siemens Networks, Ericsson or PT Innovation among many SMEs

Portugal Telecom (PT) was considered in 2012 in the 6th company that made more investment in research 
worldwide. PT Innovation is located in Aveiro.

Even at a time when the country has its highest unemployment rates, employability of our graduates is total!

8.1.4. Constrangimentos 

Diminuição global do número de candidatos ao Ensino Superior.

Forte concorrência de outros cursos da área, alguns apenas de 1º ciclo.

Baixa procura para entrada directa no 2º ciclo do mestrado integrado.

8.1.4. Threats 

Overall decrease in the number of University candidates.

Strong competition from Informatics / Computer Engineering degree courses offered by other universities, 
some being only 3-year (1st cycle) degrees.

Low demand for direct entry in the 2nd cycle of MIECT.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade 

8.2.1. Pontos fortes 
Tal como o referido na Secção 2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade, a Universidade 
de Aveiro tem um sistema de acompanhamento e de garantia de qualidade do ensino (SGQ). 

Os pontos fortes desse mecanismo de garantia de qualidade são:
* a periodicidade da análise (no fim de cada semestre);
* a participação efetiva das comissões de curso no processo (que incluem o diretor de curso, alunos de todos 
os anos e docentes);
* a existência de uma comissão de garantia que arbitra possíveis diferendos de opinião entre os docentes e os 
alunos.

8.2.1. Strengths 

As said in Section 2. Internal Organization and Mechanisms for Quality Assurance, the University of Aveiro has 
a system for education monitoring and quality assurance (SGQ).

The strengths of this mechanism of quality assurance are:
* The frequency of analysis (at the end of each semester);
* The effective participation of the course commissions in the process (which includes the course director, 
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students of all years and professors);
* The existence of a guarantee committee that arbitrates possible differences of opinion between professors 
and students.

8.2.2. Pontos fracos 

1. Os inquéritos feitos aos alunos

* São anónimos e permitem, por exemplo, a participação de alunos que não tenham frequentado as aulas. 
Assim se pode perceber, provavelmente, a grande dispersão dos resultados.

* A altura em que são aplicados os inquéritos, depois de publicadas as notas finais, o que pode também 
distrorcer os resultados.

2. Métrica utilizada:

A métrica utilizada para medir a eficiência formativa toma com fórmula de cálculo o rácio de aprovados / 
inscritos e não o de aprovados / avaliados.

3. Definição do limiar de necessidade de plano de melhoria:

São consideradas "unidades curriculares com necessidade de um plano de melhoria obrigatório" as que 
apresentarem a menor eficiência formativa. 

Isso significa no limite que, se em 8 disciplinas 7 tiverem 100% de taxa de aprovação e a 8ª tiver 99%, como é a 
pior , terá um plano de melhoria obrigatório. 

A mesma análise pode ser feita em sentido contrário. 

8.2.2. Weaknesses 

1 - Inquiries made to students

* They are anonymous and allow, for example, that students who have not attended classes participate. This is 
probably one source of the great dispersion of results.

* The time frame when the inquires are carried out: after the final grades are published, which might also 
distrort results.

2 - Metrics used:

The metric used to measure the teaching efficiency calculates the ratio of approved / enrolled and not the 
approved / evaluated.

3 - Setting the threshold for the need of an improvement plan:

"Courses requiring a mandatory improvement plan" are those which present lower efficiency. This implies that, 
if 7 in 8 disciplines have a 100% approval rate and the 8th has a 99% rate, the latter is considered the worst and 
will have a mandatory improvement plan. The same analysis can be made to the contrary.

8.2.3. Oportunidades 
A possibilidade da incorporação da opinião dos alunos é uma oportunidade para a melhoria do processo de 
ensino / aprendizagem, permitindo uma avaliação da metodologia utilizada pelo docente versus as 
expectativas dos alunos.

8.2.3. Opportunities 
The possibility of incorporating the opinion of students is an opportunity to improve the learning process, 
allowing an evaluation of the methodology used by the lecturer versus student expectations.

8.2.4. Constrangimentos 
O sistema, apesar de verificar a necessidade da existência de um plano de melhoria obrigatória para uma dada 
unidade curricular, não possui mecanismos efetivos de verificação e acompanhamento da sua aplicação. 

Acresce a este fato uma tradicional resistência por parte dos docentes em modificar práticas enraizadas. 

Esta resistência é potenciada pela métrica utilizada.

8.2.4. Threats 

The system, despite the need to verify the existence of a mandatory improvement plan for a given curricular 
unit, has no effective mechanisms of verifying and assessing its actual implementation. 
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In addition to this, there is a traditional resistance by professors to modify "old" practices. 

This resistance is enhanced by the used metric.

8.3. Recursos materiais e parcerias 

8.3.1. Pontos fortes 
A lecionação de cursos com uma forte componente tecnológica envolve um grande investimento por parte da 
instituição quer em equipamento de laboratório que em espaços. 

Considera-se que os recursos materiais (salas de aulas, laboratórios e equipamentos) são adequados e que o 
Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática sempre fez um esforço grande na sua 
constante melhoria.

8.3.1. Strengths 
Teaching courses with a strong technological component involves a large investment by the institution in 
laboratory equipment, as well as classrooms and labs. 

It is considered that the material resources (classrooms, laboratories and equipment) are adequate and that the 
Department of Electronics, Telecomunications and Informatics has always made a great effort in their constant 
improvement.

8.3.2. Pontos fracos 
Relativamente às parcerias, considera-se a sua influência muito reduzida ao nível quer da lecionação quer do 
intercâmbio de docentes.

8.3.2. Weaknesses 
Regarding partnerships, their influence is considered as quite reduced either at teaching/lecturing level or at 
potentiating the exchange of faculty.

8.3.3. Oportunidades 
Parcerias com instituições como a CMU foram uma oportunidade de promoção quer do departamento quer dos 
docentes.

8.3.3. Opportunities 
Partnerships with institutions like CMU were an opportunity to promote both the department and the faculty.

8.3.4. Constrangimentos 

As oportunidades criadas não se revelaram como tal. Considera-se que o benefício resultante foi marginal.

8.3.4. Threats 
The opportunities created were not revealed as such. The benefit was marginal.

8.4 Pessoal docente e não docente 

8.4.1. Pontos fortes 
A estrutura matricial da Universidade de Aveiro permite a utilização dos melhores recursos humanos em cada 
uma das áreas. 

A Universidade de Aveiro, nomeadamente no tocante aos cursos lecionados no DETI, apresenta uma elevada 
prevalência de docentes doutorados com vínculo permanente à instituição. A utilização de docentes 
convidados externos é feita de forma pontual e em situações muito específicas.

Relativamente ao pessoal não docente, tem sido possivel manter uma equipa de técnicos diversificada para 
suporte às aulas (técnicos de eletrónica, técnicos de informática e pessoal para suporte ao armazém e oficina) 
e pessoal administrativo competente e dedicado.

8.4.1. Strengths 
The matricial structure of the University of Aveiro allows the better use of human resources in each area. 

The University of Aveiro, in particular with regard to courses taught at DETI, has a high prevalence of academic 
staff having doctor degrees with a permanent bond to the institution. The use of guest lecturers is done in a 
timely manner and in very specific situations.
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For the non-academic staff, it has been possible to maintain a diverse technical team for class and lab support 
(electronics technicians, computer technicians and personnel to support the component warehouse and 
workshop), as well as competent and dedicated administrative staff.

8.4.2. Pontos fracos 
Not identified.

8.4.2. Weaknesses 

Unidentified.

8.4.3. Oportunidades 
Não identificadas.

8.4.3. Opportunities 
Unidentified.

8.4.4. Constrangimentos 
Não identificados.

8.4.4. Threats 
Unidentified.

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem 

8.5.1. Pontos fortes 

Existem diversas estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso 
académico dos estudantes, e para a integração dos estudantes na comunidade académica. 

Há também estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos.

O número de vagas é sempre preenchido.

8.5.1. Strengths 
There are several structures and measures for student support and academic counseling, and for the 
integration of students in the academic community. 

There are also structures and measures to promote mobility, including the mutual recognition of credits.

The number of vacancies is always filled.

8.5.2. Pontos fracos 
A pequena dispersão geográfica dos estudantes: mais de 80% dos estudantes são oriundos da região centro e 
do norte do país.

A diminuição da nota mínima de entrada, embora a média geral das notas dos alunos matriculados se 
mantenha estável.

8.5.2. Weaknesses 
The small geographical dispersion of students: over 80% of students are from the central region and the north 
of Portugal.

The decrease of the minimum entry grade, although the overall average grade of enrolled students remains 
stable.

8.5.3. Oportunidades 
Não identificadas.

8.5.3. Opportunities 
Unidentified.

8.5.4. Constrangimentos 
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Diminuição global do número de candidatos ao Ensino Superior.

Forte concorrência de outros cursos da área, em particular os ministrados em Lisboa e Porto.

8.5.4. Threats 

Overall decrease in the number of university candidates.

Strong competition from other courses in the area, particularly those taught in Lisbon and Porto.

8.6. Processos 

8.6.1. Pontos fortes 
As competências transversais que pretendemos desenvolver nos nossos alunos, de acordo com referido em 
6.1, são as capacidades de análise e síntese, a resolução de problemas e o desenvolvimento de projectos de 
forma autónoma, individualmente e em grupo.

Assim, destacam-se como pontos fortes:

* As UC's de Projeto e Dissertação ajudam a complementar a aquisição de competências analíticas, de síntese 
e de projeto, de modo autónomo e individual.

* Uma parte significativa da avaliação é feita com base na realização de trabalhos laboratoriais.

* A avaliação teórica é predominantemente contínua ou discreta.

* Elevada promoção de eventos, workshops e apresentações ligadas ao mundo empresarial.

8.6.1. Strengths 
The skills we want to develop in our students, according to 6.1 above, are analysis and synthesis skills, as well 
as independent problem solving and project development, individually and in groups.

Thus, we highlight as strengths:

* The UC's Project and Dissertation that help complement the acquisition of analytical, synthesis and project 
skills, independently and individually.

* A significant part of student assessment is made based on laboratory work.

* The theoretical evaluation is predominantly continuous.

* Promotion of events, workshops and presentations linked to the business/industrial world.

8.6.2. Pontos fracos 
A fraca preparação dos alunos em ciências de base no início do ciclo de estudos. 

Principais dificuldades adicionais constatadas:
* organização do estudo e do trabalho individual e coletivo;
* raciocínio abstrato;
* resolução estruturada de problemas;
* expressão oral e escrita;
* falta de cultura de clareza e rigor;
* falta de hábitos de procura de informação científica credível;
* convivência fácil com a prática de plágio;
* falta de cultura geral.

8.6.2. Weaknesses 
The poor preparation of students in basic sciences at the beginning of the MIECT course. 

Additional main difficulties encountered:
* Organization of study and individual and collective work;
* Abstract reasoning;
* Structured problem solving;
* Oral and written expression;
* Lack of clarity and rigor;
* Lack of credible scientific information-searching habits;
* Plagiarism acceptance;
* Lack of culture in general.
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8.6.3. Oportunidades 
Apesar do ponto de partida exibir manifestas limitações, considera-se que o conjunto de alunos que 
ingressam nos cursos do DETI são passíveis de uma formação conducente a um bom desempenho 
profissional. 

Isso é atestado pela empregabilidade plena dos nossos alunos.

E significa que os alunos passam por um "processo de crescimento" ao longo do curso culminado, de uma 
forma generalizada, com o desenvolvimento de uma dissertação (nos cursos de 2º ciclo) ou projeto (nos 
cursos de 1º ciclo) de elevada qualidade.

8.6.3. Opportunities 
Although at the start showing obvious limitations, students entering the DETI are capable of change, which 
leads to a future good professional performance.

This is attested by the full employability of our gaduates.

And means that students go through a "growth process" throughout the course culminating, in a 
comprehensive way, with the development of a dissertation (in 2nd cycle degrees) or project (in1st cycle 
degrees) of high quality.

8.6.4. Constrangimentos 
Os principais constrangimentos derivam diretamente dos pontos fracos identificados no ponto 8.6.2.

8.6.4. Threats 
The main constraints are derived directly from the weaknesses identified in Section 8.6.2

8.7. Resultados 

8.7.1. Pontos fortes 

Dado que a eficiência formativa tem vindo a decair ao longo do tempo, não se considera existirem pontos 
fortes significativos, para além do facto de a qualidade das dissertações conduzirem a uma média acima dos 
17 valores.

Relativamente aos dados da eficiência formativa do ano lectivo 2011/12, a mesma foi assinalada com um 
número negativo no ponto 7.1.1 por não existirem à data dados oficiais.

8.7.1. Strengths 
Since the formative efficiency has been decreasing over time, it is not considered that we have significant 
strengths, in addition to the fact that the quality of the dissertations lead to an average over 17 values.

The formative efficiency of the academic year 2011/12 was marked with a negative number in section 7.1.1, as 
there are no official numbers to date.

8.7.2. Pontos fracos 
De realçar os maus resultados nas UCs da área de Matemática e resultados "menos" bons na área de 
Arquitectura de Sistemas Computacionais.

A UC Sistemas Digitais apresenta uma baixa taxa de aprovações e, por arrasto, dificulta a progressão dos 
alunos nas UC de Arquitectura de Computadores I e II.

8.7.2. Weaknesses 
Poor results in the area of Mathematics and "less" good results in the area of  Computer Architecture. 

The UC Digital Systems has a low rate of approvals, which dificults the student progression in UCs Computer 
Architecture I and II.

8.7.3. Oportunidades 
Não identificadas.

8.7.3. Opportunities 
Unidentified.
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8.7.4. Constrangimentos 
A eficiência formativa é medida, na Universidade de Aveiro, através de uma contagem efectuada no fim de 
Julho e no fim de Dezembro. 

Uma vez que as épocas Normal e de Recurso decorrem até ao fim do mês de Julho (Normal) e até ao Natal 
(Recurso), e que os alunos têm após as provas dez dias para entregar as versões finais das dissertações, os 
directores de curso só podem lançar as notas durante o mês de Agosto (Época Normal) e em Janeiro (Época 
de Recurso). 

Neste último caso acresce o facto de a UA estar fechada entre o Natal e o Ano Novo. 

Este conjunto de factores, não contribui para uma medida objectiva da eficiência formativa.

De acordo com o novo Regulamento de Estudos, que entrou em vigor no início do ano lectivo 2012/2013, os 
estudantes só poderão requerer provas de dissertação após terem aprovação em todas as outras unidades 
curriculares. 

Esta limitação poderá diminuir mais a eficiência formativa.

8.7.4. Threats 
The formative efficiency is measured, at the University of Aveiro, through a counting made in the end of July 
and end of December.

Since the dissertation public presentations take place until the end of July and until Cristhmas, and the 
students have ten days to deliver the final dissertation versions 

In the latter case, it is added the fact that the UA is closed between Christmas and New Year. 

This set of factors does not contribute to an objective measure of formative efficiency.

According to the new Regulation of Studies, students may only require the public defense of their dissertation 
after the approval in all other courses. 

This limitation may decrease the formative efficiency during the academic year of 2012/2013.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos 

9.1.1. Debilidades 
Constatou-se que um dos pontos fracos do curso é a elevada taxa de reprovação nas unidades curriculares 
dos dois primeiros anos em especial das áreas da Matemática, Programação e Arquitetura de Sistemas 
Computacionais.

A UC de Programação I é lecionada no 1º semestre do curso e Programação II no 2º semestre do curso. 
Verifica-se estatisticamente que quando um aluno não tem sucesso em Programação I, raramente tem sucesso 
em Programação II.

Verificam-se também debilidades nas UCs de Sistemas Digitais (SD), Arquitetura de Computadores I (ACI) e 
Arquitetura de Computadores II (AC2). 

Apenas uma baixa percentagem de alunos sem aprovação a SD conseguem sucesso a ACI. O problema 
repete-se entre ACI e ACII.

9.1.1. Weaknesses 
It was found that one of the weaknesses of the course is the high failure rate in the courses of the first two 
years in particular in the areas of Mathematics, Programming and Computer Architecture.

Programming I (PI) is taught in the 1st semester of the course, Programming II (PII) in the 2nd semester. 
Statistically when a student is unsuccessful in PI, he rarely succeeds in PII

There are also weaknesses in the sequence Digital Systems (SD), Computer Architecture I (ACI) and Computer 
Architecture II (AC2). Only a low percentage of students without success in SD can achieve approval in ACI. 
The problem is repeated between ACI and ACII.

9.1.2. Proposta de melhoria 
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No ano letivo 2011/12 foram tomadas duas iniciativas com incidência particular nessas áreas problemáticas:
* “Matemática Zero”, disciplina extracurricular e de frequência optativa tendo como objetivo colmatar lacunas 
formativas dos alunos em Matemática. A sua lecionação decorreu de modo intensivo e terminou antes do 1º
momento avaliativo de Análise Matemática 1. Em caso de sucesso, seria colocada informação no anexo ao 
diploma.
* “Programa de promoção do sucesso escolar das disciplinas de Programação”. Este programa pretende 
aumentar o sucesso nas disciplinas de Programação. Os alunos que aderiram ao programa não podem 
inscrever-se a Programação II sem ter realizado com sucesso Programação I. Para que a medida pudesse ser 
implementada sem prejuízo dos alunos, as disciplinas de Programação I e II são neste momento lecionadas 
em todos os semestres.

9.1.2. Improvement proposal 
In school year 2011/12 we took two initiatives with particular emphasis on those areas:
* "Mathematics Zero", extracurricular and optative subject aiming to fill students gaps in Mathematics. Its 
teaching took place intensively and ended before the first test of Mathematical Analysis I. If successful, this 
wuold be listed in the student annex to the diploma.
* "Program to promote the academic success in the Programming courses" This program aims to increase 
success in programming courses. Students that joined the program may not enroll in Programming II without 
having successfully completed Programming I. To avoid scheduling problems, the UCs of Programming I and 
Programming II are currently taught in all semesters.

9.1.3. Tempo de implementação da medida 
Matemática Zero não teve qualquer adesão por parte dos estudantes. Numa primeira fase era destinada 
apenas aos alunos da Lic. em Tecnologias e Sistemas de Informação, mas rapidamente o seu âmbito foi 
alargado aos demais alunos dos cursos do DETI. Nem neste contexto teve sucesso pelo que no atual ano 
letivo não se realizou novamente.

O programa destinado às disciplinas de Programação está neste momento no seu 3º semestre de aplicação, 
havendo apenas resultados referentes à disciplina de Programação I que funcionou já nos dois semestres do 
ano letivo passado. Os resultados são claramente motivadores. Conseguiu-se uma taxa se sucesso muito 
elevada quando consideramos a taxa de aprovados sobre avaliados.

9.1.3. Implementation time 
Mathematics Zero had no significative student adhesion. Initially it was intended only for LTSI students, but 
quickly its scope was extended to other DETI students. Even in this context there was no significative global 
adhesion. In the current school year it was not offered again.

The Programming improvement program is currently in its 3rd semester, and its available results concern only 
Programming I, that was offered in both semesters of the previou school year. The results are clearly 
motivating. A very high success rate was achieved, when considering the number of approved students over 
the number of accessed students.

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
N/A

9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 
N/A

9.1.5. Indicador de implementação 

N/A

9.1.5. Implementation marker 
N/A

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade. 

9.2.1. Debilidades 
1. Os inquéritos feitos aos alunos:

a) São anónimos e permitem, por exemplo, a participação de alunos que não tenham frequentado as aulas.~

b) A altura em que são aplicados os inquéritos, depois de publicadas as notas finais.

2. Métrica utilizada:

A métrica utilizada para medir a eficiência formativa toma com fórmula de cálculo o rácio de aprovados / 
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inscritos e não o de aprovados / avaliados.

3. Definição do limiar de necessidade de plano de melhoria

São consideradas "unidades curriculares com necessidade de um plano de melhoria obrigatório" as que 
apresentarem a menor eficiência formativa. 

9.2.1. Weaknesses 
1 - Student surveys

a) They are anonymous and allow, for example, the participation of students who have not attended classes.

b) The survey is done after the final grades are published.

2 - The metric used

The metric used to measure the teaching efficiency is the ratio of approved / enrolled and not the approved / 
evaluated.

3 - Setting the threshold for a mandatory improvement plan

"Courses requiring a mandatory improvement plan" are those with lower formative efficiency.

9.2.2. Proposta de melhoria 

1 - a)

Somente alunos que tenham sido avaliados deveriam poder responder aos inquéritos.

2 -

A métrica utilizada para medir a eficiência formativa deveria considerar apenas os alunos aprovados / 
avaliados.

O problema da quantidade de alunos que desistem das Unidades Curriculares sem nunca terem frequentado 
as aulas deve ser tratado de forma independente e mais abrangente, mas fora dos mecanismos individuais de 
eficiêcia formativa.

3 -

Considera-se que os limiares a partir dos quais será necessária a apresentação de um plano obrigatório de 
melhoria da unidade curricular devem ser repensados. De qualquer forma, estes valores deverão ser absolutos 
e nunca relativos.

9.2.2. Improvement proposal 

1 - a)

Only students who have been assessed should be able to respond to inquiries.

2 -

The metric used to measure the teaching efficiency should be the ratio of approved over evaluated.

The problem of the number of students who drop out of Curricular Units without ever having attended classes 
should be treated independently and with a wide perspective, but outside the individual teaching efficiency 
evaluation.

3 -

It is considered that the thresholds of which will require the submission of a mandatory improvement plan 
should be rethought. Anyway, these values should be absolute and not relative.

9.2.3. Tempo de implementação da medida 
Os pontos 2 e 3 referidos na proposta de melhoria são de aplicação imediata, por se tratarem de meras 
configurações na ferramenta SGQ._UC.

O ponto 1, saber se um aluno pode ou não responder ao inquérito de uma UC, pode não ser tão simples de 
implementar.

9.2.3. Improvement proposal 
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Points 2 and 3 listed in the proposed improvements are immediately applicable, since they are merely tool 
settings in SGQ._UC informatic platform.

Point 1, whether or not a student can take the survey on a specific UC, may not be so simple to implement.

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Prioridade alta nos pontos 2 e 3.

Prioridade média no ponto 1.

9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 
High Priority in points 2 and 3.

Medium Priority in point 1.

9.2.5. Indicador de implementação 
N/A

9.2.5. Implementation marker 
N/A

9.3 Recursos materiais e parcerias 

9.3.1. Debilidades 

As debilidades referidas no ponto 8.3 não colocam em risco a qualidade do ensino e não exigem, neste 
momento, qualquer ação de melhoria.

9.3.1. Weaknesses 
The weaknesses mentioned in 8.3 do not endanger the formative quality and do not require, at this time, any 
improvement action.

9.3.2. Proposta de melhoria 
N/A

9.3.2. Improvement proposal 
N/A

9.3.3. Tempo de implementação da medida 

N/A

9.3.3. Implementation time 
N/A

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
N/A

9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 
N/A

9.3.5. Indicador de implementação 
N/A

9.3.5. Implementation marker 

N/A

9.4. Pessoal docente e não docente 

9.4.1. Debilidades 
A única debilidade identificável passa pelo progressivo envelhecimento do corpo docente, devido à 
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inexistência de concursos de admissão para novos docentes. 

Neste momento, a idade média dos docentes é de 48 anos de idade. 

Não é previsível que esta situação se venha a alterar num futuro próximo.

9.4.1. Weaknesses 
The sole weakness identified is the progressive aging of the faculty, due to the lack of admission processes for 
new professors.

Right now, the average age of the faculty is 48 years old.

It is unlikely that this situation will change in the near future.

9.4.2. Proposta de melhoria 
Esta melhoria não depende da vontade do Departamento de Electrónica Telecomunicações e Informática.

9.4.2. Improvement proposal 

This improvement does not depend on the will of the Department.

9.4.3. Tempo de implementação da medida 
N/A

9.4.3. Implementation time 
N/A

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
N/A

9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 
N/A

9.4.5. Indicador de implementação 
N/A

9.4.5. Implementation marker 

N/A

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem 

9.5.1. Debilidades 
Não foram detetadas quaisquer debilidades nos ambientes de ensino/aprendizagem.

As maiores debilidades relativamente aos estudantes prendem-se, tal como referido em 8.5, com a sua 
reduzida dispersão geográfica, e com o decréscimo na procura e a consequente degradação nas 
classificações dos alunos matriculados.

9.5.1. Weaknesses 
We have not detected any weaknesses in learning environments.

The major weaknesses in relation to students, as mentioned in 8.5, are the small geographical dispersion of 
students, the decline in demand and the consequent degradation in the classifications of students enrolled.

9.5.2. Proposta de melhoria 
Uma melhoria só é possível fazendo com que o curso se torne mais atrativo aos olhos dos potenciais 
candidatos de modo a que se possa novamente cativar alunos do topo da tabela classificativa.

Esta tarefa passa por uma maior divulgação do curso junto das escolas aproveitando, por exemplo, o impacto 
mediático das actividades de robótica móvel e o facto da empregabilidade ser próxima dos 100%.

9.5.2. Improvement proposal 
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An improvement is only possible by making the course more attractive to the eye of potential candidates, so 
that one can again engage pupils at the top of the table.

This task involves better divulging the course in secondary schools and taking advantage of, for example, the 
media impact of the activities of mobile robotics and the fact that employability is close to 100%.

9.5.3. Tempo de implementação da medida 
Já em curso.

9.5.3. Implementation time 
Already underway.

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Alta

9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 
High

9.5.5. Indicador de implementação 

A Comissão de Imagem e Qualidade do DETI iniciou no passado ano lectivo um programa de visitas a escolas 
secundárias, visando a divulgação e promoção dos seus cursos.

Um inquérito aos estudantes que entraram no ano lectivo 2012/2013 revelou que uma percentagem 
significativa escolheu o MIECT com base na informação disponibilizada durante o programa de visitas.

9.5.5. Implementation marker 
The departmental Image Commission started, during the last school year, a program of visits to secondary 
schools aimed at informing and promoting DETI's degree courses.

A survey of students who entered the university in the school year 2012/2013 revealed that a significant 
percentage of students chose MIECT based on information provided during the visit program.

9.6. Processos 

9.6.1. Debilidades 
As principais debilidades foram identificadas no ponto 8.6.2. 

9.6.1. Weaknesses 
The main weaknesses were identified in section 8.6.2.

9.6.2. Proposta de melhoria 

A proposta de alteração curricular para o próximo ano letivo inclui duas novas unidades curriculares 
(Introdução aos Sistemas Digitais e Laboratórios de Informática ) que pretendem colmatar algumas das 
debilidades identificadas.

Introdução aos Sistemas Digitais pretende melhorar:
* raciocínio abstrato;
* resolução estruturada de problemas;

Laboratórios de Informática pretende melhorar:
* organização do estudo e do trabalho individual e coletivo;
* resolução estruturada de problemas;
* expressão oral e escrita;
* falta de cultura de clareza e rigor;
* falta de hábitos de procura de informação científica credível;
* convivência fácil com a prática de plágio;

9.6.2. Improvement proposal 
The proposed curriculum change for next school year includes two new courses that aim to improve some of 
the weaknesses identified.

Introduction to Digital Systems aims to improve:
* Abstract reasoning;
* Structured problem solving;;
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Computer Labs aims to improve:
* Organization of study and individual and collective work;
* Structured problem solving;;
* Oral and written expression;
* Lack of clarity and rigor;
* Lack of credible scientific information-searching habits;
* Plagiarism acceptance;

9.6.3. Tempo de implementação da medida 
No próximo ano letivo.

9.6.3. Implementation time 
In the next school year.

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Foi atribuída prioridade alta a parte dessas debilidades, tendo já sido implementadas medidas de melhoria.

9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 
High priority has been given to some of these weaknesses and improvement measures have already been 
implemented.

9.6.5. Indicador de implementação 
N/A

9.6.5. Implementation marker 
N/A

9.7. Resultados 

9.7.1. Debilidades 
A maior debilidade verifica-se nas disciplinas da área da Matemática. Os problemas são quer no sucesso 
escolar quer nos conhecimentos adquiridos. 

Na implementação do Processo de Bolonha, devido a lacunas na preparação dos alunos na entrada da 
Universidade, foi decidido que as unidades curriculares de Cálculo, tradicionais nas licenciaturas em 
Engenharia, não possuíam uma componente prática suficiente. 

Deste modo, foi pedido ao Departamento de Matemática que criasse unidades curriculares específicas para os 
nossos alunos. Estas deveria possuir os mesmos conteúdos programáticos das disciplinas de Cálculo mas 
com uma componente prática maior; ao invés de uma escolaridade semanal de 2h TP; 2h P deveria ser 
oferecida uma carga horária de 2h TP; 4hP.

O Departamento de Matemática, ao invés de seguir o programado, aplicou os programas de "Análise 
Matemática" normalmente lecionados nas licenciaturas em Matemática, cujo enfoque é inadequado às 
licenciaturas de Engenharia.

9.7.1. Weaknesses 

The biggest weaknessis in the Mathematics curricular units. The problems are both in lack of formative 
success and lack of gained knowledge.

Upon implementation of the Bologna Process, due to gaps in students' formation, it was decided that the 
courses in Calculus, traditional in engineering degrees, did not have enough practical component. 

Thus, the Department of Mathematics was asked to create specific courses for our students. This should have 
the same syllabus of Calculus disciplines but with a more practical component, rather than weekly 2h TP; 2h P 
it should be offered a workload of 2h TP; 4hP.

The Department of Mathematics, rather than follow ing this agreement, offered our students "Mathematical 
Analysis" courses as normally taught to undergraduate Mathematics students, and whose focus is 
inappropriate to engineering degrees.

9.7.2. Proposta de melhoria 

Alteração da estrutura curricular no sentido de substituir as unidades curriculares de "Análise Matemática" e 
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"Álgebra Linear" por "Cálculo" e "Álgebra Linear e Geometria Analítica", respetivamente.

9.7.2. Improvement proposal 
Changing the curriculum to replace the curricular units of "Mathematical Analysis" and "Linear Algebra" by 
"Calculus" and "Linear Algebra and Analytic Geometry", respectively.

9.7.3. Tempo de implementação da medida 

Esta alteração já foi aprovada no Conselho Científico da Universidade de Aveiro.

Deverá entrar em vigor no próximo ano lectivo.

9.7.3. Implementation time 
This change has already been approved by the Scientific Council of the University of Aveiro.

The new curriculum should be taught in the upcomming school year

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Esta alteração foi considerada de prioridade alta tendo sido já realizada.

9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 
This curriculum change was considered high priority and has already been made.

9.7.5. Indicador de implementação 
Ata do Conselho Científico da Universidade de Aveiro de 12 de Dezembro de 2012.

9.7.5. Implementation marker 
Minutes of the University of Aveiro Scientific Council of 12 of December 2012.

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular 

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

Dado o insucesso nas UCs da área de Matemática, o DETI decidiu ajustar o plano curricular do 1º ciclo dos 
seus cursos, substituindo as UCs de Análise Matemática pelas UCs de Cálculo, e a UC de Álgebra Linear por 
Álgebra Linear e Geometria Analítica. As novas UCs são as lecionadas aos demais cursos de Engenharia da U. 
de Aveiro. 
Para o MIECT, esta alteração reforça a área de Arquitectura dos Sistemas Computacionais, onde a UC de 
Sistemas Digitais é "desdobrada" em duas UCs (Introdução aos Sistemas Digitais e Laboratório de Sistemas 
Digitais) com um aumento dos ECTS. A UC de Arquitectura de Computadores I passa de 6 para 8 ECTS, com 
reforço da carga horária.
A UC de Introdução à Enga. de Computadores e Telemática passa a anual, com um enfoque mais amplo 
(Laboratórios de Informática) e um aumento de ECTS , permitindo que um maior contacto com várias áreas da 
Enga. Informática e as actividades do DETI.
Métodos Probabilísticos em Enga. Informática sofre uma ligeira redução nos ECTS.

10.1.1. Synthesis of the intended changes 
Due to failure rates in the Mathematics area courses, the DETI decided to adjust the 1st cycle curricula, 
replacing the Mathematical Analysis courses by Calculus courses, and Linear Algebra by Linear Algebra and 
Analytic Geometry. The new courses are the ones taught to other Engineering courses at the U. Aveiro.
For MIECT, this change allows strengthening the Computer Architecture area, where the Digital Systems 
course is "split" into two courses (Introduction to Digital Systems and Digital Systems Lab) with an increase in 
ECTS. The number of ECTS for the Computer Architecture I course rises from 6 to 8, with an increased 
workload.
The Introduction to Computer and Telematics Engineering coures gives place to Informatics Lab (annual), with 
a broader focus and an increase in terms of ECTS, allowing students to have greater contact with several 
Informatics Engineering areas and DETI's activities.
The Probabilistic Methods in Informatics Eng. course suffers a small decrease in ECTS.
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10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa 

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

10.1.2.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

10.1.2.2. Grau:
Mestre

10.1.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
<sem resposta>

10.1.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
<no answer>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos - N/A - 1/1

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

10.2.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / 
Acronym

ECTS Obrigatórios / 
Mandatory ECTS

ECTS Optativos / 
Optional ECTS*

Informática - Arquitectura dos Sistemas Computacionais / 
Informatics - Computer Architecture

I / Asc 52 0

Informática - Sistemas de Informação / Informatics - Information 
Systems

I / Si 46 0

Informática - Ciência e Tecnologia da Programação / Informatics 

- Science and Technology of Programming
I / Ctp 38 0

Dissertação / Dissertation N/A 34 0

Electrotecnia - Telecomunicações / Electrotechnics -
Telecommunications 

ELE / Tel 32 0

Matemática / Mathematics M 24 0

Projecto / Project N/A 12 0

Informática / Informatics I 8 0

Física / Physics F 8 0

Gestão / Management GES 8 0

Electrotecnia - Electrónica / Electrotechnics - Electronics ELE / Elt 8 0

Electrotecnia - Análise e Processamento de Sinal / 

Electrotechnics - Signal Analysis and Processing
ELE / Aps 6 0

Informática, Electrotecnia, Matemática, Gestão / Informatics, 
Electrotechnics, Mathematics, Management

I, ELE, M, 
GES

0 24

(13 Items) 276 24
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10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/1

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1/1

Mapa XII – Novo plano de estudos - N/A - 1/2

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

10.2.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1/2

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
1/2

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Álgebra Linear e Geometria 
Analítica / Linear Algebra and 
Analytical Geometry

M
Semestral / 
Semester 162 TP:60; OT:15 6 -

Cálculo I / Calculus I M Semestral / 
Semester 162 TP:60; OT:15 6 -

Introdução aos Sistemas 
Digitais / Introduction to Digital 
Systems

I/Asc Semestral / 
Semester 162 TP:30; PL:30; 

OT:15 6 -

Laboratórios de Informática / 
Informatics Lab I Anual / Annual 108 TP:45; OT;15 4 -

Programação I / Programming I I/Ctp Semestral / 
Semester 216 TP:30; PL:45; 

OT:15 8 -

(5 Items)

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4) ECTS Observações / 

Observations (5)

Cálculo II / Calculus II M Semestral / 
Semester 162 TP:60; OT:15 6 -

Laboratórios de 

Página 193 de 219ACEF/1213/10912 — Guião para a auto-avaliação

20-12-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=80850407-20c7-331f...



Mapa XII – Novo plano de estudos - N/A - 2/1

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

10.2.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2/1

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2/1

Mapa XII – Novo plano de estudos - N/A - 2/2

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

10.2.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

Informática / Informatics 
Lab

I Anual / Annual 108 TP:45; OT:15 4 -

Laboratório de Sistemas 
Digitais / Digital Systems 
Lab

I/Asc
Semestral / 
Semester

162
TP:15; PL:45; 
OT:15

6 -

Matemática Discreta / 

Discrete Mathematics
M

Semestral / 

Semester
162 TP:75; OT:15 6 -

Programação II / 
Programming II

I/Ctp
Semestral / 
Semester

216
TP:30; PL:45; 
OT:15

8 -

(5 Items)

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular 
Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Arquitectura de Computadores I / 
Computer Architecture I

I/Asc
Semestral / 
Semester

216
TP:45; PL:45; 
OT:45

8 -

Mecânica e Campo 

Electromagnético / Mechanics and 
Electromagnetic Field

F
Semestral / 
Semester

216
TP:45; PL:30; 
OT:15

8 -

Métodos Probabilísticos em 

Engenharia Informática / Probabilistic 
Methods in Informatics Engineering

ELE/Aps
Semestral / 

Semester
162

TP:45; PL:30; 

OT:15
6 -

Programação III / Programming III I/Ctp
Semestral / 
Semester

216
TP:45; PL:30; 
OT:15

8 -

(4 Items)
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10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
2/2

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
2/2

Mapa XII – Novo plano de estudos - N/A - 3/1

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

10.2.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3/1

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3/1

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Arquitectura de Computadores 
II / Computer Architecture II

I/Asc
Semestral / 
Semester

216 t:30; PL:45; OT:15 8 -

Linguagens Formais e 

Autómatos / Formal 
Languages and Automata

I/Ctp
Semestral / 

Semester
162

T:45; PL:30; 

OT:15
6 -

Algoritmos e Complexidade / 
Algorithms and Complexity

I/Ctp
Semestral / 
Semester

216
T:45; PL:30; 
OT:15

8 -

Sistemas Electrónicos / 
Electronic Systems

ELE/Elt
Semestral / 
Semester

216
T:45; PL:30; 
OT:15

8 -

(4 Items)

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 

Horas Contacto / 
Contact Hours 

ECTS Observações / 
Observations (5)
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Mapa XII – Novo plano de estudos - N/A - 3/2

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

10.2.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3/2

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
3/2

Mapa XII – Novo plano de estudos - N/A - 4/1

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

10.2.1. Study Cycle:

(1) (3) (4)

Sistemas de Operação / 

Operating Systems
I/Asc

Semestral / 

Semester
162

T:30; PL:30; 

OT:15
6 -

Análise e Modelação de 
Sistemas / System Analysis 
and Modeling

I/Si
Semestral / 
Semester

216
T:45; PL:30; 
OT:15

8 -

Introdução à Inteligência 
Artificial / Introduction to 
Artificial Intelligence

I/Si
Semestral / 
Semester

216
T:45; PL:30; 
OT:15

8 -

Fundamentos de Redes / 

Networking Fundamentals
ELE/Tel

Semestral / 

Semester
216

T:45; PL:30; 

OT:15
8 -

(4 Items)

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Bases de Dados / Data Bases I/Si
Semestral / 
Semester

162
T:30; PL:30; 
OT:15

6 -

Interacção Humano-
Computador / Human-
Computer Interaction

I/Si
Semestral / 
Semester

162
T:30; PL:30; 
OT:15

6 -

Arquitectura de Redes / 
Network Architecture

ELE/Tel
Semestral / 
Semester

162
T:30; PL:45; 
OT:15

6 -

Projecto em Engenharia 
Informática / Project in 

Informatics Engineering

N/A
Semestral / 

Semester
324 TP:30; OT:15 12 -

(4 Items)
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Computer and Telematics Engineering

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4/1

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4/1

Mapa XII – Novo plano de estudos - N/A - 4/2

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

10.2.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4/2

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
4/2

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS
Observações / 
Observations (5)

Arquitectura de Redes 
Avançadas / Advanced Network 

Architecture

ELE/Tel
Semestral / 

Semester
162

T:30; PL:30; 

OT:15
6 -

Segurança / Security ELE/Tel
Semestral / 
Semester

162
T:30; PL:30; 
OT:15

6 -

Arquitectura de Computadores 

Avançada / Advanced 
Computer Architecture

I/Asc
Semestral / 
Semester

162
T:30; PL:30; 
OT:15

6 -

Computação Visual / Visual 

Computing
I/Si

Semestral / 

Semester
162

T:30; PL:30; 

OT:15
6 -

Engenharia de Dados e 
Conhecimento / Data and 
Knowledge Engineering

I/Si
Semestral / 
Semester

162
T:30; PL:30; 
OT:15

6 -

(5 Items)
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Mapa XII – Novo plano de estudos - N/A - 5/1

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

10.2.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5/1

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5/1

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Desempenho e Dimensionamento 

de Redes / Network Performance 
and Dimensioning

ELE/Tel
Semestral / 
Semester

162
T:30; PL:30; 
OT:15

6 -

Computação Reconfigurável / 

Reconfigurable Computing
I/Asc

Semestral / 

Semester
162

T:30; PL:30; 

OT:15
6 -

Sistemas Distribuídos / Distributed 
Systems

I/Asc
Semestral / 
Semester

162
T:30; PL:30; 
OT:15

6 -

Engenharia de Software / Software 

Engineering
I/Si

Semestral / 

Semester
162

T:30; PL:30; 

OT:15
6 -

Opção I / Option I N/A
Semestral / 
Semester

162 TP:45; OT:15 6 Opcional / Option

(5 Items)

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area 
(1)

Duração / 
Duration (2)

Horas 
Trabalho / 
Working Hours 
(3)

Horas 
Contacto / 
Contact Hours 
(4)

ECTS Observações / 
Observations (5)

Gestão de Projectos e 
Empreendedorismo / Project 

Management and Entrepreneurship

GES
Semestral / 
Semester

216
TP:30; PL:30; 
OT:15

8 -

Dissertação / Dissertation N/A
Anual / 
Annual

108 OT:15 4 -

Opção II / Option II N/A
Semestral / 

Semester
162 TP:45; OT:15 6 Opcional / Option

Opção III / Option III N/A
Semestral / 
Semester

162 TP:45; OT:15 6 Opcional / Option

Opção IV / Option IV N/A
Semestral / 
Semester

162 TP:45; OT:15 6 Opcional / Option

(5 Items)
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Mapa XII – Novo plano de estudos - N/A - 5/2

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia de Computadores e Telemática

10.2.1. Study Cycle:
Computer and Telematics Engineering

10.2.2. Grau:
Mestre

10.2.3. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras (se aplicável)
N/A

10.2.3. Branches, options, profiles, major/minor, or other forms (if applicable)
N/A

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
5/2

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
5/2

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII - Isabel Alexandra Vieira Brás

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Alexandra Vieira Brás

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - Maria Paula de Sousa Oliveira

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades 
Curriculares / 
Curricular Units

Área Científica / 
Scientific Area (1)

Duração / 
Duration (2)

Horas Trabalho / 
Working Hours (3)

Horas Contacto / 
Contact Hours (4) ECTS Observações / 

Observations (5)

Dissertação / 
Dissertation

N/A Anual / Annual 810 OT:15 30 -

(1 Item)
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Maria Paula de Sousa Oliveira

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):

<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa XIII - Rute Correia Lemos

10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

Rute Correia Lemos

10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada 
em A1):

<sem resposta>

10.3.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
100

10.3.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades 
curriculares novas)

Mapa XIV - Cálculo I / Calculus I

10.4.1.1. Unidade curricular:
Cálculo I / Calculus I

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Alexandra Vieira Brás

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Pretende-se munir os alunos de formação básica em Matemática que proporcione as bases necessárias ao 
prosseguimento de estudos nas diversas áreas específicas e desenvolver a capacidade de intuição, lógico-
dedutiva e de abstração, em particular no que se refere à compreensão, fundamentação e resolução de 
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problemas matemáticos.
Em particular pretende-se desenvolver a capacidade de análise de funções reais de variável real 
(representação gráfica, estudo do comportamento assintótico, da continuidade, da diferenciabilidade, 
existência de extremos locais/globais, etc); a aptidão de executarem várias técnicas de integração de funções 
de variável real (o cálculo de primitivas, a aquisição do conceito de integral de Riemann, o seu cálculo, e a sua 
aplicação em problemas que envolvam cálculo de áreas de regiões planas). Os alunos devem ainda adquirir 
competências na análise da convergência de integrais impróprios.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Knowledge in calculus with one variable, including the study of functions and integration

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1.Estudo de funções reais de variável real: Noções topológicas em IR; Recapitulação sobre limites, 
continuidade, Teor. de Bolzano, derivação, extremos, assintotas e esboço do gráfico de uma função; Função 
inversa; Funções trigonométricas inversas; Derivada da função inversa;Teor. de Weierstrass, de Rolle, de 
Lagrange e de Cauchy; Regra de Cauchy.
2.Integração de funções reais de uma variável real: Definição de primitiva; Propriedades das primitivas; 
Integral indefinido; Técnicas de integração: integrais imediatos, integração por partes, por substituição e de 
funções racionais; Definição de integral de Riemann; Critérios de integrabilidade; Teor. Fundamental do 
Cálculo Integral; Teor. do Valor Médio para Integrais; Aplicação ao cálculo de áreas; Cálculo de integrais à 
custa de primitivas; Substituição de variável no integral definido; Integrais impróprios de 1.ª, 2.ª e 3.ª espécie; 
Critérios de convergência para integrais impróprios; Convergência absoluta de integrais impróprios.

10.4.1.5. Syllabus:
1.Study of real functions with one real variable: Topological notions in the set of real numbers; Recapitulation 
about limits, continuity, derivatives, maxima and minima and construction of the graph of a function; Inverse of 
a function; The derivative of the inverse function; Basic theorems: Weierstrass's, Rolle's, Lagrange's and 
Cauchy's theorems; Cauchy's rule.
2.Integration of real functions with one real variable: Indefinite integral of a function; integration rules; basic 
integrals; integration by parts; integration by substitution; integration of rational functions; Riemann's integral; 
condition for the existence of the integral; fundamental theorem of calculus; mean value's theorem for 
integrals; an integral expression for area; change of variable in a definite integral. Improper integrals with 
infinite limits and of unbounded functions; tests for the convergence of improper integrals; absolute 
convergence of improper integrals.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Como facilmente se constata, os conteúdos encontram-se divididos em dois grandes temas: análise de 
funções reais de variável real e integração de funções reais de variável real. Em cada um deles selecionaram-
se os aspetos essenciais no sentido de se garantir nomeadamente a capacidade de análise de uma função real 
de variável real, em torno da continuidade e da diferenciabilidade, e o domínio das várias técnicas de 
integração e suas aplicações. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Contents are divided into two main areas: analysis of real functions with a real variable and integration of real 
functions with a real variable. For each one, we selected the key aspects in order to ensure the ability to 
analyze a real function with a real variable, including continuity and differentiability, and to use various 
integration techniques and their applications.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Esta UC tem uma única componente: TP. Neste sentido, tentou-se combinar a exposição dos resultados 
teóricos com a apresentação e discussão de vários exemplos e com a resolução de problemas/exercícios. 
Com o objetivo de uniformizar a notação e os métodos de ensino nas diferentes turmas (esta UC funciona com 
21 turmas distribuídas por 9 docentes), são disponibilizados slides de todos os conteúdos no Moodle. São 
também disponibilizadas por esse meio coletâneas de exercícios/problemas, e respetivas soluções, que são 
parcialmente resolvidos em aula, ficando uma boa parte deles para serem resolvidos pelos alunos, como parte 
do seu auto-estudo. Na aula OT procura-se ajudar os alunos em eventuais dificuldades que encontrem nesse 
auto-estudo.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

We combine the exposition of theoretical results with the presentation and discussion of various examples, as 
well as solving problems. Aiming to standardize the notation and methods used throughout, slides of all the 
course contents are available. Collections of exercises / problems, and respective solutions are also available, 
which are partially solved in class, some being left to be solved by students as part of their self-study. Tutorial 
orientation sessions seek to help students with any difficulties they encounter in this self-study.
Assessment
Two tests each of them having the same value in the final classification. 
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

O modelo de aulas teórico-práticas tem-se revelado uma boa opção para atingir os objetivos propostos.
A metodologia de ensino adotada induz uma aprendizagem gradual dos conceitos teóricos e práticos, 
tentando estimulando uma aprendizagem pró-ativa. O extensivo recurso a exercícios/problemas pretende 
favorecer o desenvolvimento de aptidões na resolução de problemas com formulação matemática, além de 
estimular o interesse dos alunos pela unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The model of TP classes has proved to be a good choice for achieving the proposed goals.
The teaching methodology adopted induces a gradual learning of theoretical and practical concepts and 
practical, trying to stimulating a proactive learning. The extensive use of exercises / problems seeks to 
promote the development of skills in problem solving with mathematical formulation, and stimulate the interest 
of the students in the curricular unit.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
• Cálculo I – Cálculo com funções de uma variável, V. Santos (texto de apoio publicado via e-learning da UA, 
2009).
• Curso de Análise Matemática, J. J. M. Sousa Pinto, Universidade de Aveiro, 2010.
• Análise Matemática - Unidades teórico práticas, Dalila Almeida et al, Universidade de Aveiro, 2010.
• Cálculo I, P. Rocha, Universidade de Aveiro, 1994.
• Cálculo, Vol. I, J. Stewart, Cengage Learning, 2006.
• Cálculo com geometria analítica, Vol. I, Earl W. Swokoski, McGraw-Hill, 1994.
• Introdução à Análise Matemática (5ª Ed.), J. Campos Ferreira, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1993.
• Curso de Análise, E. Lages Lima, Vol. I, IMPA, Rio de Janeiro, 2002.
• Cálculo Diferencial e Integral, Vol. I, N. Piskounov, Lopes da Silva Editora, Porto, 1986.
• Calculus, M. Spivak, Cambridge, New York, 2006
• Introduction to Calculus with Applications, S. J. Farlow and G. M. Haggard, McGraw-Hill International editions, 
1990.

Mapa XIV - Cálculo II/ Calculus II

10.4.1.1. Unidade curricular:
Cálculo II/ Calculus II

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Paula de Sousa Oliveira

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Obtenção de formação matemática em séries, numéricas e de funções, e em equações diferenciais e utilização 
de ferramentas de cálculo facilitadoras do prosseguimento de estudos nas áreas específicas das licenciaturas 
que no seu plano curricular contém a UC, tendo sempre presente o desenvolvimento do raciocínio 
matemático.
Capacidade de análise de séries numéricas; capacidade de representação de algumas funções por séries de 
Taylor, de Mac-Laurin e de Fourier; capacidade de análise de algumas séries de funções; capacidade de 
resolução de alguns tipos de equações diferenciais. Aplicação dos tópicos estudados a problemas específicos 
das áreas de formação das licenciaturas das quais a UC faz parte.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Extend the knowledge in calculus to the study of numerical and function series and to ordinary differential 
equations with emphases on conceptual understanding and applications.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Transformada de Laplace
2.Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs)
EDOs de 1ª ordem (de variáveis separáveis, homogéneas, redutíveis a homogéneas, lineares e de Bernoulli). 
EDO’s lineares de ordem arbitrária (homogéneas, completas e de coeficientes constantes). EDOs lineares de 
coeficientes constantes. Método da Variação das Constantes. Método dos Coeficientes Indeterminados. 
Aplicação da Transformada de Laplace à resolução de problemas de Cauchy.
3.Séries Numéricas
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Séries convergentes e séries divergentes. Convergência absoluta e convergência simples. Critérios de 
convergência para séries de termos não negativos (critério de comparação, critério do integral, critério de 
D’Alembert, critério de Cauchy). Critério de Leibniz para séries alternadas.
4.Séries de Potências e Fórmula de Taylor
Raio e intervalo de convergência de uma série de potências. Fórmula de Taylor com resto de Lagrange e com 
resto integral.
5.Sucessões e Séries de Funções: Séries de Taylor. Séries de Fourier.

10.4.1.5. Syllabus:
1.Laplace Transform
2.Elementary differential equations: Differential equation of first order (separable differential equations, 
homogenous functions equation, linear differential equation, Bernoulli equation). Higher order linear 
differential equations (homogeneous linear differential equation with constant coefficients, complete linear 
differential equation with constant coefficients). Method of variation of parameters and method of 
undetermined coefficients. Application of the Laplace transform to the resolution of Cauchy problems.
3.Numerical series:Basic definitions and general properties of numerical series. Tests for the study of the 
convergence of positive series (integral test; theorems on the comparison of series); absolute convergence 
(Cauchy’s test; D’Alembert’s test); alternating series; Leibniz’s test.
4. Power series and Taylor's formula: Radius and interval of convergence.Taylor's Theorem.
5. Sequences and series of functions: Taylor’s series. Fourier series.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
No final da unidade curricular, o aluno:
•Entende e utiliza os conceito de série numérica, série de potências, série de Fourier ;
•Sabe estudar a natureza de uma série, quer usando a definição de série convergente, quer os vários critérios 
de convergência estudados;
•Entende o conceito de equação diferencial;
•Resolve equações diferenciais usando as técnicas estudadas;
•Utiliza equações diferenciais e séries em problemas de aplicação prática.
Pretende-se assim, que os estudantes, nas diversas áreas científicas onde atuam, sejam capazes de utilizar as 
ferramentas estudadas em Cálculo II, aplicadas a situações concretas, permitindo-lhes desenvolver soluções 
adequadas aos problemas com que se deparam.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

By the end of the course unit student should be able to:
• Understand and correctly use the concepts numerical, power and Fourier series
• Study the nature of a series either using the definition of convergent series or the different convergence 
criteria learnt
• Understand the concept of differential equation
• Solve differential equations using several methods
• Use series and differential equations on application problems.
A Calculus course pretends that the students can apply concepts, methods and techniques to specific 
problems on their areas of study.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC tem escolaridade de 4 horas teórico-práticas, 2 blocos de 2h. O programa integra a exploração teórica 
dos conceitos e resultados teóricos com a apresentação de exemplos práticos e teórico-práticos 
significativos.A hora de orientação tutorial destina-se, ao acompanhamento da evolução do aluno, ao 
esclarecimento de dúvidas e à discussão de problemas propostos nas aulas.
A avaliação da UC será do tipo discreta com 3 momentos de avaliação, consistindo em 3 testes escritos T1, T2 
e T3. Cada momento de avaliação incide sobre uma parte dos conteúdos programáticos. O 3.º momento 
realiza-se na data do exame final.Os alunos poderão optar também por realizar apenas exame final, EF, 
compreendendo toda a matéria lecionada. 
A classificação final é obtida por uma média pesada das classificações dos três momentos de avaliação,T1, T2 
e T3, expressa da seguinte forma:
CF=0.45*T1 + 0.25*T2 + 0.30*T3
ou pela classificação final obtida em exame final, para os alunos que optarem por este regime.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

This course unit consists of 4 hours of classes (2+2) plus a tutorial hour where students can clarify their 
doubts.
During the classes the contents of the course is explored using theoretical approaches as well as many 
examples. Some exercises and problems are solved but students should practice a lot on their own, as the unit 
course has 6 ECTS.
Assessment
The course has two evaluation modes: discrete and final exam.
In the first one there will be three assessment tests, two during the semester and the last one in the final exams 
period. The final classification on the course is given by
CF=0.45*T1 + 0.25*T2 + 0.30*T3
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Where CF is the final classification and Ti are classifications in the three tests.
If the student only goes to final exam, his final classification will be the one of the exam.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

A vasta gama de perfis numa unidade curricular como Cálculo II, conduz a uma standardização dos processos 
de ensino, contudo, serão abordadas aplicações mais específicas a cada área científica, de acordo com as 
turmas que estão organizadas por cursos.
O material didático disponibilizado na plataforma Moodle permite ao aluno acompanhar minuciosamente todos 
os tópicos abordados na unidade curricular.
Tendo em conta que o sucesso na UC não é compatível com um estudo pontual, torna-se útil a implementação 
de processos que contrariem esta tendência, que no caso de Cálculo II, com o elevado número de estudantes 
que a frequentam, apenas é funcional a avaliação discreta.
Os métodos de avaliação permitem averiguar se o aluno adquiriu conhecimentos suficientes para atingir os 
objetivos propostos na UC. 

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Due to the different profiles of the students engaged in this course, it’s difficult to attend to specific needs of 
each scientific area (Physics, Engineering, Economics, Environment…), although we’ll try to give different 
applications on classes appropriate to each scientific profile.
All educational resources will be available on Moodle, as texts, worksheets and previous exams.
Success in this course requires a continuous study, so the discrete assessment is a way of commiting 
students on their work. Calculus II has more than 1000 students, making it very hard to have more than 3 
evaluation moments.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Almeida, Cálculo II – Texto de apoio 2011/12 (disponível na plataforma Moodle da UA)
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Sousa Pinto, José J. M. de, Curso de Análise Matemática, Ed. Universidade de Aveiro, 2010, ISBN978-972-789-
306-5
Oliveira, M. Paula et al, Análise Matemática – unidades teórico-práticas, Ed. Universidade de Aveiro, 2010, ISBN 
978-972-789-307-2
V. Santos, Cálculo II – Cálculo com funções de uma variável, 2009/10 (disponível na plataforma Moodle da UA)
T. M. Apostol, Cálculo, Editora Reverté, Rio de Janeiro, 1983
J. Stewart, Cálculo, Vol. I e II, Pioneira Thomson Learning, São Paulo, 2001
N. Piskounov, Cálculo Diferencial e Integral, Lopes da Silva Editora, Porto, 1983
J. Campos Ferreira, Introdução à Análise Matemática (5ª Ed.), Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1993
F.R. Dias Agudo, Análise Real, Vol. I e III, Escolar Editora, 1989 e 1992
E. Lages Lima, Curso de Análise, Vol. I, IMPA, Rio de Janeiro, 2002

Mapa XIV - Álgebra Linear e Geometria Analítica / Linear Algebra and Analytical Geometry

10.4.1.1. Unidade curricular:
Álgebra Linear e Geometria Analítica / Linear Algebra and Analytical Geometry

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rute Correia Lemos

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Nesta unidade curricular comum a diversos cursos de ciências e engenharias lecionam-se alguns tópicos de 
álgebra linear e de geometria analítica que fornecem o quadro teórico conceptual e os instrumentos de cálculo 
necessários à compreensão e desenvolvimento de variadas e importantes aplicações da matemática a outras 
ciências e engenharias. Entre as competências fundamentais a desenvolver pelos estudantes destacam-se a 
capacidade de cálculo formal algébrico e de formulação e resolução explícita de problemas algébricos, 
incluindo questões de geometria analítica; a capacidade de utilizar técnicas vetoriais e matriciais em diversas 
aplicações; a resolução de problemas recorrendo a subespaços invariantes; a identificação e manipulação 
algébrica de cónicas e quádricas.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course common to various science and engineering degrees teaches some topics in linear algebra and 
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analytic geometry that provide the conceptual theoretical framework and the calculus tools needed to 
understand and develop varied and important applications of mathematics to many science and engineering 
application areas. Among the key skills developed by students are the ability to use formal algebraic calculus 
and the formulation and explicit resolution of algebraic problems, including analytical geometry, the ability to 
use vector and matrix techniques in various applications, problem solving using invariant subspaces; and the 
identification and algebraic manipulation of conics and quadrics.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Matrizes e sistemas de equações lineares
Matrizes, operações com matrizes e propriedades. Matriz escalonada (reduzida) por linhas, operações 
elementares nas linhas de uma matriz. Característica de uma matriz. Sistemas de equações lineares, método 
de eliminação de Gauss e de Gauss-Jordan. Sistemas homogéneos e espaço nulo de uma matriz. Inversa de 
uma matriz.
2. Determinantes
Definição de determinante e propriedades; Teorema de Laplace; cálculo da matriz inversa à custa da matriz 
adjunta; regra de Cramer.
3. Vetores, retas e planos
Produto interno euclidiano e norma euclidiana em Rn, produto externo em R3 e propriedades. Retas e planos: 
equações vectoriais, paramétricas e cartesianas, posição relativa, distâncias e ângulos.
4. Espaços vetoriais reais
5. Valores próprios e vetores próprios
6. Cónicas e quádricas
7. Aplicações lineares

10.4.1.5. Syllabus:
1. Matrices and linear equation systems
2. Determinants
3. Vectors, lines and planes
4. Real vector spaces
5. Eigenvalues and eigenvectors
6. Conics and quadrics
7. Linear maps

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos da unidade curricular dotam os estudantes de uma formação sólida em 
conceitos básicos de álgebra linear e de geometria analítica e no desenvolvimento de técnicas de cálculo 
matricial que permitam formular e resolver problemas com componentes algébricas e com aplicação a outras 
áreas.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus of the course endows students with a solid training in the basic concepts of linear algebra and 
analytical geometry, and in the development of matricial calculus techniques that allow formulating and 
solving algebraic problems with various application areas.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas TP destinam-se à exposição dos conteúdos programáticos, à explanação de exemplos chave e à 
resolução de alguns exercícios. As OT destinam-se ao esclarecimento de dúvidas e à resolução de problemas 
adicionais, para consolidação dos conhecimentos anteriormente adquiridos. São disponibilizados alguns 
documentos de apoio ao estudo na plataforma de elearning da UA, nomeadamente um guião contendo os 
principais tópicos lecionados nas aulas TP, dividido por capítulos, na forma de slides que podem ser 
utilizados pelos docentes nas aulas TP, e folhas de exercícios, algumas contendo exercícios de aplicação a 
diversas áreas, estando também disponíveis os exames e provas de avaliação de anos letivos anteriores. A 
modalidade de avaliação é a avaliação discreta, envolvendo três provas de avaliação escritas com igual peso 
na classificação final. Todos os alunos que não se tenham submetido à avaliação discreta podem submeter-se 
ao exame final que incide sobre toda a matéria leccionada.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The TP classes are intended to expose the course contents, explain key examples and solve some exercises. 
Tutorial orientation sessions (OT) are intended to clarify questions and solve additional problems, to 
consolidate previously acquired knowledge. Course materials are available, including a script containing the 
main topics taught in TP classes divided by chapters, in the form of slides, and worksheets, some containing 
application exercises to various areas. Exam questions and assessment tests from previous years are also 
available.

Student assessment
The defined evaluation mode is the discret evaluation, with three written tests; the last one taking place on the 
date of the final exam.
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10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As metodologias de ensino estão em coerência com os objetivos da unidade curricular, privilegiando-se a 
coordenação entre os conhecimentos teóricos fundamentais e a resolução de problemas que envolvam a 
aplicação destes conceitos, assim como o desenvolvimento de um raciocínio lógico e abstrato. 

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies are consistent with the goals of the course, focusing on the coordination between 
fundamental theoretical knowledge and problem solving, as well as the development of logical and abstract 
reasonning.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

Bernard Kolman e David R. Hill, Introdução à Álgebra Linear com Aplicações, Editora LTC, Rio de Janeiro, 2006 
(8.ª edição). ISBN: 85-216-1478-0;
Bernard Kolman e David R. Hill, Introductory Linear Algebra: An Applied First Course, 8/E, Prentice Hall, 2005 
ISBN-10: 0131437402, ISBN-13: 9780131437401.
Isabel Cabral, Cecília Perdigão e Carlos Saiago, Álgebra Linear, Escolar Editora, Lisboa,
2010 (2.ª edição). ISBN: 978-972-592-239-2;
Ana Paula Santana e João Filipe Queiró, Introdução à Álgebra Linear, Gradiva, 2010.
ISBN: 978-989-616-372-3
W. Keith Nicholson, Álgebra Linear, McGrawHill, São Paulo, 2006 (2.ª edição). ISBN:
85-86804-92-4;
Emília Giraldes, Vítor Hugo Fernandes e M. Paula Marques Smith, Curso de Álgebra
Linear e Geometria Analítica, McGrawHill de Portugal, Lda., 1997. ISBN: 972-8298-02-1;
António Monteiro, Álgebra Linear e Geometria Analítica, McGrawHill de Portugal, Lda.,
2001. ISBN: 972-773-106-6;

Mapa XIV - Introdução aos Sistemas Digitais / Introduction to Digital Systems

10.4.1.1. Unidade curricular:
Introdução aos Sistemas Digitais / Introduction to Digital Systems

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Augusto Marques Ferreira da Silva

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC enquadra-se na area cientifica da arquitetura dos sistemas computacionais. Os objetivos genericos 
enquadram um conjunto de tópicos fundamentais do universo dos SDs, que sustentarão a formação posterior 
dos alunos nesta área científica e em áreas afins.
Objetivos específicos a abordar:
Conceitos sobre representação digital da informação: sistemas de numeração e codificação.
Algebra de Boole formal no contexto dos SDs binários com demonstração da sua importância como 
instrumento de especificação e descrição de SDs
Blocos lógicos combinatórios fundamentais
Estruturas elementares de armazenamento de informação e introdução do conceito de estado
Blocos lógicos sequenciais fundamentais
Técnicas de análise funcional e temporal de SDs de baixa complexidade.
Competências:
Domínio da representação digital de informação númerica e alfa-numérica.
Capacidade de especificação formal de um SD combinatório
Domínio das técnicas de análise funcional/temporal de SDs de baixa complexidade.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course is part of the scientific area of computing systems architecture. The main goals of the CU 
encompasses a set of fundamental topics of the universe of the DSs which will support the further training of 
students in this area of science and related areas.ç
Specific objectives to be addressed:
Concepts if digital representation of information: numbering systems and coding.
Formal Boolean Algebra in the context of binary DSs demonstrating its importance as a tool for specification 
and description of DSs
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Fundamental combinatorial logical blocks 
Elementary structures for information storage; the concept of state
Fundamental logical sequential blocks
Techniques for functional/temporal analysis and DSS with low complexity.
Skills:
Master the representation of numeric and alpha-numeric digital information
Capacity for formal specification of a combinatorial DSs
Master the techniques of functional/temporal analysis of low complexity DSs.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Introdução aos Sistemas Digitais
2 Representação e codificação de informação
a Sistemas de Numeração
b Quantidades com sinal
c Operações aritméticas
d Códigos binários
i BCD
ii Gray
iii Alfa-numéricos
iv Hamming
v CRC
3 Álgebra de Boole.
a Postulados, Teoremas e Expressões
b Simplificação algébrica de expressões
c Formas canónicas
d Métodos sistemáticos de minimização de funções booleanas 
4 Lógica combinatória elementar
a Implementações a 2 níveis
b Decomposições multinível
5 Blocos combinatórios 
a Descodificadores
b Codificadores
c Multiplexers
6 Circuitos aritméticos. 
a Somadores
b Comparadores
c Multiplicadores
7 Sistemas sequenciais
a Estruturas elementares de armazenamento. 
b O conceito de estado
8 Estratégias de análise de circuitos sequenciais
a Tabelas de transição
b Diagramas de estado
c Diagramas temporais
9 Blocos sequenciais fundamentais
a Contadores
b Registos
c Registos de deslocamento
d Memória

10.4.1.5. Syllabus:
1 Introduction to Digital Systems
2 Representation and coding of information
a. Numerical Systems
b. Signed quantities
c. Arithmetic Operations
d. Binary codes
i. i BCD
ii. ii Gray
iii. iii-Alphanumeric
iv. iv Hamming
v. v CRC
3 Boolean Algebra.
a. Postulates, theorems and expressions
b. Simplification of algebraic expressions
c. Canonical forms
d. Systematic methods for minimization of Boolean functions
4. Elementary combinatorial logic
a. Two level implementations
b. Multilevel decompositions
5 Combinatorial blocks
a. Decoders
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b. Encoders
c. Multiplexers
6. Arithmetic circuits.
a. Adders
b. Comparators
c. Multipliers
7 Sequential Systems
a. Structures for elementary storage.
b. The concept of state
8 Strategies for analysis of sequential circuits
a. Transition tables
b. State Diagrams
c. Timing Charts
d. 9 sequential basic blocks
Counters
e. Registers
Shift registers
f. Memory

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Trata-se duma disciplina propedêutica na área científica da arquitetura dos sistemas computacionais. Nesse 
sentido o corpo conceptual que é apresentado aos alunos é necessariamente basilar e compreende as noções 
essenciais de representação da informação num universo binário, da álgebra de Boole a 2 níveis, de sistema 
digital combinatório e de sistema sequencial. A partir daqui apresentam-se as instanciações mais importantes. 
Na prática serão estudados: blocos lógicos combinatórios, circuitos aritméticos e blocos lógicos sequenciais 
fundamentais. É dada a ênfase às tarefas de ánalise de sistemas digitais de baixa-média complexidade quer na 
vertente funcional como temporal. Técnicas de síntese de sistemas sequenciais síncronos são relegadas para 
outra(s) UCs a jusante desta. 

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This is a course within the architecture of computer systems. In this sense, the conceptual body that is 
presented to the students is necessarily basilar and encompasses the essential notions of representation of 
information in a binary universe, of bi-level Boolean algebra, and of combinatorial and sequential digital 
systems. From here, the most important instantiations are shown. In the practical side it will be studied: 
combinatorial logic blocks, arithmetic circuits and fundamental sequential logic blocks. Emphasis is given to 
the tasks of analysis of digital systems with low-medium complexity in both functional and temporal aspects. 
Techniques for synthesis of synchronous sequential systems are relegated to other(s) latter courses.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologia:
As aulas teórico-práticas têm um carácter expositivo, ilustrado, sempre que possível, com exemplos de 
aplicação. As aulas práticas decorrem em laboratório de computadores e consistem na resolução de 
problemas incidindo na análise e simulação de circuitos digitais utilizando um simulador digital. 
Avaliação:
Avaliação teórica - 60%; Avaliação prática - 40%.
A avaliação teórica consiste num exame escrito realizado na época de exames. A avaliação prática tem duas 
componentes: avaliação contínua do desempenho ao longo do semestre com base em resolução de 
problemas (40%) + um teste individual, realizado na última aula prática do semestre e com uma duração 
prevista de 60 minutos (60%). 

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
The classes of theoretical/practical nature are purely expository, and are illustrated, whenever possible, with 
application examples. Practical classes take place in the computer lab and consist of problem solving, 
focusing on the analysis and simulation of digital circuits using a digital simulator.
Evaluation:
Theoretical assessment - 60%; practical assessment - 40%.
The theoretical evaluation consists of a written examination conducted in the fnal examinations period. The 
practical evaluation has two components: continuous assessment of performance throughout the semester 
based on problem solving (40%) + an individual test, conducted in the last class of the semester with an 
expected duration of 60 minutes (60%).

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

O ensino procura balancear as vertentes teórica e prática seguindo uma estratégia que com pertinência 
proponha aos alunos actividades de resolução de problemas no sentido de desenvolver competências de 
análise e síntese de soluções tão importantes em engenharia. 
Nas aulas TP procura-se encadear a apresentação de novos conceitos com a realização interativa de 
problemas que ilustrem a importância desses conceitos e como estes se articulam com os restantes 

Página 208 de 219ACEF/1213/10912 — Guião para a auto-avaliação

20-12-2012http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=80850407-20c7-331f...



conteúdos apresentados a montante. O exame final é a oportunidade de verificar o nível e consistência dos 
conhecimentos globais que se devem exigir aos alunos nesta disciplina
O peso que se atribui à componente prática pretende também reforçar a ideia que o domínio conceptual só se 
concretiza plenamente mediante à sua instanciação em situações de aplicação prática. 

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course seeks to balance the theoretical and practical aspects following a strategy that proposes to 
students problem-solving activities in order to develop skills of analysis and synthesis of solutions so 
important in engineering.
In TP classes an effort is done to interconnect the presentation of new concepts with interactive realization of 
problems that illustrate the importance of these concepts and how they fit together with other content 
submitted upstream. The final exam is an opportunity to check the level and consistency of global knowledge 
that should be required from students in this discipline
The weight attributed to the practical component also aims to reinforce the idea that the conceptual domain is 
only fully realized through their instantiation in practical situations.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
1 Digital Design: Principles and Practices 4th ed, J.F. Wakerly, Prentice Hall, 2005
2 Sistemas Digitais: Fundamentos Algébricos, C. Sêrro, 2003, IST Press
3 Digital Design, 4th ed, M. Morris Mano, Michael D. Ciletti, Prentice-Hall, 2006
4 Fundamentals of Logic Design 6th ed. Jr. Charles H. Roth, CL Engineering, 2009
5 Switching and Finite Automata Theory, Zvi Kohavi and Niraj K. Jha, Cambridge University Press, 2009

Mapa XIV - Laboratório de Sistemas Digitais / Digital Systems Lab

10.4.1.1. Unidade curricular:
Laboratório de Sistemas Digitais / Digital Systems Lab

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Augusto Marques Ferreira da Silva

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Laboratório de Sistemas Digitais (LSD) é uma UC que pretende que os alunos apliquem em ambiente 
laboratorial e face a problemas concretos os conhecimentos adquiridos na UC Introdução aos Sistemas 
Digitais (ISD), aprofundem os conceitos sobre síntese e otimização de circuitos sequenciais e se familiarizem 
com as ferramentas e fluxos de projeto de sistemas digitais atuais. Para tal os alunos deverão adquirir 
competências de projeto de SD, e desenvolver capacidades:
- Modelação de sistemas digitais (sds) usando linguagens de descrição de hardware e estilos de codificação 
orientados para a síntese.
- Desenvolvimento de sds com base em lógica programável de elevada capacidade (FPGAs).
- Análise das métricas resultantes da implementação e introdução de restrições e optimizações para cumprir 
os requisitos e especificações do sistema.
- Utilização de ferramentas de projeto assistido por computador para efeitos de modelação, simulação, síntese, 
implementação, depuração, teste e optimização.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Digital Systems Lab (DSL) is a CU where students are suppose to apply, in a lab environment, specific 
knowledge acquired at CU "Introduction to Digital Systems" (IDS) while addressing specific problems, and also 
deepen the concepts of synthesis and optimization of sequential circuits and become familiar with the tools 
and project flow of current digital systems design. For this purpose students should acquire skills DSs project 
and develop the following capabilities:
- Modeling of digital systems (DSs) using hardware description languages and coding style oriented synthesis.
- Development of DSs-based high-capacity programmable logic (FPGAs).
- Analysis of the metrics arising from the implementation with the introduction of restrictions and 
enhancements to meet the requirements and system specifications.
- Use of tools of computer aided design for the purpose of modeling, simulation, synthesis, implementation, 
debugging, testing and optimization.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
- Otimização e síntese de unidades de controlo baseadas no modelo de máquina de estados finitos.
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- Utilização de linguagens de descrição de hardware para modelação de sistemas digitais com especial ênfase 
para os estilos de codificação orientados para a síntese e aspetos de portabilidade.
- Técnicas e ferramentas de simulação de sistemas digitais e metodologias de automação do processo de 
verificação do sistema.
- Síntese, implementação e prototipagem de sistemas digitais em dispositivos lógicos programáveis de 
elevada capacidade (FPGAs), incluindo configuração e aspetos normalmente específicos da arquitectura dos 
dispositivos.
- Construção e reutilização de núcleos de propriedade intelectual incluindo a criação, a documentação e a 
utilização de bibliotecas de componentes.
- Especificação de restrições temporais.
- Depuração e teste baseado em placas de desenvolvimento com diversos tipos de periféricos e interfaces.
-Ferramentas de suporte às diversas etapas do fluxo de projeto.

10.4.1.5. Syllabus:

Topics covered in DSL are:
- Optimization and synthesis of control units based on the model of finite state machines.
- Use of hardware description languages for modeling of digital systems with special emphasis on synthesis 
oriented coding styles and portability aspects.
- Techniques and tools for simulation of digital systems and methodologies for process automation system 
check.
- Synthesis, implementation and prototyping of digital systems in programmable logic devices with high 
capacity (FPGAs), including configuration and specific aspects of the architecture of the devices.
- Construction and reuse of intellectual property cores including the creation, documentation and use of 
component libraries.
- Specification of timing constraints.
- Debugging and Testing based on development boards with a variety of peripherals and interfaces.
- Tools to support the different stages of the design flow.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

LSD é uma UC da área científica da Arquitetura dos Sistemas Computacionais, que surge na sequência da UC 
introdutória ISD. Incide sobre os conceitos, metodologias e ferramentas atualmente usadas no projeto de 
sistemas digitais de complexidade média-alta, quer na indústria, quer em meios académicos de I&D. As 
competências adquiridas no âmbito desta UC permitirão aos futuros engenheiros o projeto (desde a 
especificação até à prototipagem e teste) de qualquer sistema digital, com base em linguagens de descrição 
de hardware, lógica programável de elevada capacidade (FPGAs) e respectivas ferramentas de projeto. Os 
conceitos abordados e as competências adquiridas em LSD facilitarão o desenvolvimento de competências e 
a adoção de abordagens inovadoras noutras UCs da mesma ou de outras áreas científicas, tais como 
arquitectura de computadores, sistemas embutidos, computação reconfigurável, sistemas integrados, co-
projecto de hardware/software, sistemas de comunicação entre outros.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
DSL belongs to the scientific area of Architecture of Computer Systems, which follows the introductory CU 
DSI. It focuses on the concepts, methodologies and tools currently used in the design of digital systems for 
medium to high complexity, either in industry or in R&D academia. The skills acquired in this CU will enable 
future engineers with the ability to project (from specification to prototyping and testing) any digital system 
based on hardware description languages, and on high-capacity programmable logic (FPGAs) and associated 
design tools. The concepts taught and the skills acquired in DSL will enable skills for the development and 
adoption of innovative approaches in other CUs in the same or other scientific areas, such as computer 
architecture, embedded systems, reconfigurable computing, embedded systems, co-design hardware / 
software, communication systems, among others.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
LSD é uma UC com uma forte componente prática. As aulas TP visam essencialmente a apresentação de 
conceitos, ferramentas e exemplos de aplicação que servirão de base ao trabalho a realizar na componente 
laboratorial. As aulas práticas decorrem em laboratório com ferramentas de projeto e placas de 
desenvolvimento baseadas em FPGA. As tarefas a realizar nas aulas práticas são suportadas por guiões e 
dividem-se essencialmente em 2 grupos:
- Introdutórias de ambientação às linguagens, ferramentas, tecnologia e plataforma de implementação.
- Integradoras, de suporte à aprendizagem progressiva dos conceitos e à aquisição das competências 
fundamentais.
Para os candidatos a uma classificação final superior a 16 val., existirá um projeto final de aplicação, a 1 
sistema concreto, das competências e conhecimentos adquiridos.
A avaliação terá uma forte componente prática e será baseada nos seguintes elementos:
Preparação e participação nas aulas; Testes práticos; Mini-projeto; Exame final

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
DSL is a CU with a strong practical component. The TP classes aim essentially the presentation of concepts, 
tools and application examples to support the work to be done in the laboratory. Practical classes take place in 
the lab using design tools and development boards based on FPGAs. The tasks in practical classes are 
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supported by scripts and essentially divided into two groups:
- Introductory, for acquaintance with the languages, tools, technology and deployment platform.
- Complementary, to support the progressive learning of concepts and the acquisition of key competencies.
For candidates aiming a final grade higher than 16, there will be a final project for application of the skills and 
acquired knowledge to a specific system.
The evaluation will have a strong practical component and will be based on the following elements:
- Preparation and participation in class
- Practice Tests
- Mini Project
- Final exam

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

As aulas teórico-práticas visam introduzir os aspetos base ao nível das linguagens, tecnologias e ferramentas 
usadas nas aulas laboratoriais em que os alunos realizam diversas tarefas práticas com ferramentas de 
projeto assistido por computador e placas de desenvolvimento baseadas em FPGAs. As tarefas e os guiões 
das aulas práticas serão concebidos de forma a permitirem a aplicação integrada dos conceitos abordados em 
ISD e LSD e das competências que se pretende desenvolver em LSD. As tarefas integradoras possibilitarão 
aos alunos a realização de mini-projetos onde as componentes de modelação, síntese e validação do sistema 
estarão fortemente presentes. Além disso, são disponibilizados os meios e encorajada a utilização do 
equipamento e das ferramentas de desenvolvimento fora do tempo das aulas de forma a maximizar o contacto 
e a potenciar a realização de trabalho autónomo por parte dos alunos. Esta abordagem é fundamental para 
desenvolver as competências fundamentais de um futuro engenheiro de sistemas digitais.
Os elementos de avaliação visam verificar o nível e consistência dos conhecimentos globais que se devem 
exigir aos alunos desta UC. O peso considerável da componente prática pretende também reforçar a ideia que 
o domínio conceptual só se concretiza plenamente mediante à sua instanciação em situações de aplicação 
prática

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

TP classes introduce the basic aspects in terms of languages, technologies and tools used in laboratory 
classes. Here, students perform practical tasks using tools for computer aided design and development boards 
based on FPGAs. This tasks will take the form of mini-projects where components of modeling, synthesis and 
system validation are strongly present. Means will be made available to encouraged the use of development 
equipment/tools outside of class time in order to encourage and maximize the students autonomy. This 
approach aims to develop the core competencies of a future digital systems engineer.
The evaluation aims to verify the consistency and level of knowledge required from students in this CU. The 
weight of the practical component aims to strengthen the idea that the conceptual domain is only fully realized 
through their instantiation in practical applications

10.4.1.9. Bibliografia principal:
- J.F. Wakerly, “Digital Design. Principles and Practices”, 4ª ed., Prentice Hall, 2005.
- Peter J. Ashenden, “The Designer's Guide to VHDL”, 3 ed., Morgan Kaufmann, 2008.
- I. Skliarova, V. Sklyarov, A. Sudnitson, “Design of FPGA-based Circuits using Hierarchical Finite State 
Machines”, TUT Press, 2012.
- Peter J. Ashenden, “Digital Design: An Embedded Systems Approach Using VHDL”, Morgan Kaufmann, 2008.
- K. Parnell, N. Mehta, “Programmable Logic Design Quick Start Hand Book”, Xilinx, 2006.
- Steve Kilts, “Advanced FPGA Design: Architecture, Implementation, and Optimization”, John Wiley & Sons, 
2007.

Mapa XIV - Laboratórios de Informática / informatics Lab

10.4.1.1. Unidade curricular:
Laboratórios de Informática / informatics Lab

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

André Ventura da Cruz Marnoto Zúquete 

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
O objetivo geral desta disciplina é o de ensinar aos alunos um conjunto de conceitos e de ferramentas 
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fundamentais que têm uma relevância transversal ao curso, fomentar o desenvolvimento do raciocínio 
algorítmico e a aplicação de conceitos fundamentais em engenharia informática, como máquinas de estados e 
realimentação, através da programação de robôs didáticos, e ainda introduzir os alunos à evolução funcional 
de plataformas de hardware através do desenvolvimento de novos sensores para esses mesmos robôs.

Competências:
Conhecimentos sobre diversas ferramentas fundamentais para diversas Unidades Curriculares do curso 
(Linux, máquinas virtuais, gestão de versões, produção de relatórios, edição de documentos, produção de 
apresentações, sistemas orientados ao eventos, etc.). Raciocínio algorítmico mais evoluído e melhor adaptado 
a lidar com situações de exceção. Conhecimentos elementares de eletrónica digital.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives: 
The mail objective of this course is to teach students a set of fundamental concepts and tools that are relevant 
throughout the course, encourage the development of algorithmic thinking and application of fundamental 
concepts in computer science, such as state machines and feedback, by programming didactic robots, and 
even introduce students to the functional evolution of hardware platforms by developing new sensors for 
those same robots. 

Skills: 
Fundamental knowledge of various tools for various Curricular Units of the course (Linux, virtual machines, 
version management, production of reports, document editing, production of presentations, event-oriented 
systems, etc.). More sophisticated algorithmic reasoning, better suited to handle exception situations. 
Elementary knowledge about digital electronics. 

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1: Produção de um trabalho de engenharia
Pesquisa de informação
Citação vs. cópia e plágio
Relatórios e apresentações
2: Estruturação de informação usando marcas
HTTP
Documentos HTML
3: Colaboração e concorrência 
Repartição de tarefas, trabalho cooperativo
Gestão de versões
4: Redes de computadores
Internet
Protocolos, pilhas protocolares, pilha TCP/IP
Serviços complementares da Internet (e.g. DNS)
Segurança
5: Arquiteturas de computadores e sistemas operativos
Sistemas computacionais
Sistema operativo, Linux
Máquinas virtuais
6: Compilação
Compilação vs. interpretação
Compilação de aplicações, de documentos com LaTeX
7: Informação digital
Numeração binária, octal e hexadecimal
Codificação
8: Programação de robôs reativos
Estrutura de um robô
Sensores e atuadores
Decisões atempadas, realimentação
Lógica
Máquinas de estados
9: Eletrónica digital
Eletricidade básica
Montagem de um circuito elementar
Adaptação a um robô

10.4.1.5. Syllabus:
1: Production of na engineering work
Information search
Quoting vs. copying and plagiarism 
Reports and presentations 
2: Information structuring using tags 
HTTP 
HTML documents 
3: Collaboration and concurrency 
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Labour division, cooperative work 
Version management 
4: Computer networking 
Internet 
Protocols, protocol stacks, TCP / IP stack 
Additional Internet Services (e.g. DNS) 
Security 
5: Computer architectures and operating systems 
Computer systems 
Operating system, Linux 
Virtual machines 
6: Compilation 
Compilation vs. interpretation 
Compilation of applications, of documents with LaTeX 
7: Digital Information
Binary, octal and hexadecimal numbering
Coding 
8: Programming of reactive robots
Structure of a robot 
Sensors and actuators 
Timely decisions, feedback 
Logic 
State machines 
9: Digital electronics 
Basic electricity 
Assemblage of an elementary circuit
Adaptation to a robot

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O objetivo é o de fornecer aos alunos um conjunto de conhecimentos abrangente que os auxilie ao longo do 
curso. Os conceitos lecionados fornecem-lhes um primeiro contacto com ferramentas de grande utilidade para 
o curso, mas que normalmente não são ensinadas. Por outro lado, a elaboração de programas para robôs é 
algo que, sendo apelativo à grande maioria dos alunos, lhes permite consolidar os conceitos entretanto 
apreendidos em Programação I e, simultaneamente, exercitar o desenvolvimento de algoritmos mais 
complexos, porque têm de ser reativos a cenários que importa prever. Esta aproximação tem, por isso, o 
aspeto positivo de obrigar a uma trabalho de planificação de uma aplicação mais complexo, em termos de 
lógica e de controlo de fluxo, do que em Programação I. Finalmente, o desenvolvimento de hardware evidencia 
a importância dos conhecimentos de eletrónica elementar para melhorar as capacidades funcionais de um 
sistema computacional, neste caso um robô.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The goal is to provide students with a comprehensive body of knowledge that assists them throughout the 
course. The concepts taught provide them a first contact with tools useful for the course, but that are not 
normally taught. Furthermore, the software development for robots is something that is appealing to most 
students, allows them to consolidate the concepts learned in the meantime in Programming I and 
simultaneously exercising the development of more complex algorithms, because they have to be reactive to 
scenarios that must be foreseen. This approach has, therefore, the positive aspect of requiring a more complex 
work planning in terms of logic and flow control than in Programming I. Finally, the development of hardware 
demonstrates the importance of the knowledge of elementary electronics to improve the functional capabilities 
of a computer system, in this case a robot.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
Aulas teórico-práticas com a apresentação breve de alguns conceitos base e guias laboratoriais para tomar 
contacto com esses conceitos através de exemplos, ferramentas e alguns exercícios. 

Avaliação:
Exercícios práticos, com avaliação dos resultados e dos respetivos relatórios.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
Theoretical-practical classes with a brief presenting of basic concepts and laboratory guides for experimenting 
the concepts with examples, tools and some exercises.

Evaluation:
Practical exercises, with evaluation of the results and of their respective reports.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.
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O objetivo desta UC é o de fornecer aos alunos um conjunto de conhecimentos que os auxiliem no decurso do 
curso. Os conhecimentos chave identificados são evidenciados ao longo das aulas (teórico-práticas) tendo 
por base um guião que alia a descrição de conceitos à experimentação de ferramentas e ambientes de 
trabalho. Por outro lado, uma das deficiências de muitos alunos, que é a dificuldade de conceção de 
algoritmos computacionais devido a questões sintáticas, é combatida usando uma linguagem de algo nível 
(BYOB) e com a programação de robôs. A linguagem usada permite que os alunos se abstraiam das questões 
sintáticas; a programação de robôs dá às tarefas um caráter mais apelativo, sendo motivador para quem 
nunca programou. Por fim, a avaliação de trabalhos práticos através de resultados obtidos e de relatórios 
acerca do trabalho realizado serve para treinar os alunos na pré-preparação das aulas e na produção de 
relatórios de qualidade.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The goal of this subject is to provide to students a set of skills that will help them during the course. The 
fundamental skills identified are evidenced throughout the classes (theoretical-practical) based on a script that 
combines the description of concepts with the experimentation with tools and working environments. 
Moreover, one of the shortcomings of many students, the difficulty of conceiving computational algorithms 
because of syntactic issues, is overcome by using an high-level language (BYOB) and by programming robots. 
The language allows students to overlook syntactic issues; the robot programming tasks are usually 
appealing, being thus more motivating for those who have never programmed. Finally, the evaluation of 
practical work from results and reports about the work done is appropriate to train students in the pre-
preparation of classes and in the production of good work reports.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
Guiões para as aulas, contendo referências para documentação relativa ao assunto tratado em cada aula 
(Linux, LaTeX, máquinas virtuais, etc.).
Hiperligações HTML colocadas na página Web da UC, apontando para documentação adicional relativa ao 
assuntos exercitados nas aulas práticas. 

Mapa XIV - Métodos Probabilísticos para Engenharia Informática / Probabilistic Methods for Informatics Eng.

10.4.1.1. Unidade curricular:
Métodos Probabilísticos para Engenharia Informática / Probabilistic Methods for Informatics Eng.

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Carlos Alberto da Costa Bastos 

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Objetivos
Justificar a necessidade da modelação probabilistica em Eng. Informática
Fornecer as ferramentas matemáticas que permitam caracterizar esta modelação nos seus diferentes aspectos 
(probabilidades, estatística e processos estocásticos)
Ensinar técnicas de simulação de eventos discretos
Competências
Probabilidade de acontecimentos em experiências aleatórias
Conceito de independência
Caracterizar (fdp, fda) variáveis aleatórias
Variáveis aleatórias unidimensionais e/ou bidimensionais
Calcular a média, a variância, a correlação, a covariãncia e o coeficiente de correlação
Função amostra de um processo estocástico; caracterizar uma variável aleatória de um processo estocástico; 
auto-correlação e auto-covariância
Caracterizar um processo estocástico quanto à estacionaridade
Modelar um sistema com uma cadeia de Markov e determinar a matriz de transição de estados
Probabil. dos estados ao fim de n iterações e em regime estacionário
Geração de sequências pseudo-aleatórias

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Objectives:
Justify the need of probabilistic modelling in Informatic Engineering.
Provide the mathematical tools to allow the characterization of probabilistic modelling in its different aspects 
(probabilities, statistics ans stochastic processes).
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Teach simulation techniques for discrete events.

Skills:
Probability of events in random experiments;
Concept of independence;
Characterize (pdf, cdf) random variables;
One-dimensional and bi-dimensional random variables;
Compute mean, variance, correlaction, covariance, and correlation coeficient;
Sampling functions of a stochastic process; characterize the random variables of a stochastic process; auto-
correlation and auto-covariance;
Stationarity of stochastic processes;
Modeling a system with a Markov chain and determine the state transition matrix;
States probabilities after n iterations and the stationary distribution;
Generation of pseudo-random sequences.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Noções básicas de probabilidade
Experiências aleatórias. Acontecimentos. Noção de probabilidade. Axiomas. Probabilidade condicionada. 
Acontecimentos independentes. Teorema de Bayes.
2 Variáveis aleatórias e distribuições
Variáveis aleatórias (VAs) discretas e contínuas. Função de distribuição. Função de probabilidade e de 
densidade de probabilidade. Momentos. Valor esperado e variância. Exemplos de VAs discretas e continuas. 
Funções de uma ou várias variáveis aleatórias. Variáveis aleatórias bidimensionais. Independência. Correlação 
e covariância. Somas de variáveis aleatórias. Leis dos grandes números. Teorema do limite central.
3 Noções básicas de processos estocásticos
Tipos de processos estocásticos. Valor esperado, autocorrelação e autocovariância. Estacionaridade. 
Exemplos de processos estocásticos.
4 Processos de renovamento e cadeias de Markov
Processos de renovamento. Processo de Poisson. Cadeias de Markov em tempo discreto.

10.4.1.5. Syllabus:
1 Basic notions
Random experiments. Events. Notion of probability . Axioms. Conditional probability. Independent events. 
Bayes theorem.
2 Random variables and distributions
Discrete and continuous random variables (RVs). Distribution function. Probability function and probability 
density function. Moments. Expected value and variance. Examples of discrete and continuous RVs. Functions 
of random variables. Bi-dimension RVs. Indepence. Correlation and covariance. Sum of RVs. Leis dos grandes 
números. Central limite theorem.
3 Basic notions on stocastic provesses
Types of stochastic processes. Expected value, auto-correlation and auto-covariance. Stationarity. Examples 
of stochastic processes.
4 Renewal processes and Markov chains
Renewal processes. Poisson process. Markov chains in discrete time.

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A disciplina introduz os conceitos básicos de probabilidade, de variável aleatória e de processo estocástico 
para que o aluno adquira as ferramentas que lhe permitirão utilizar a modelação probabilística para resolver 
problemas do âmbito da Engenharia Informática.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The course introduces the basic concepts of probability, random variable and stochastic process so that the 
student is provided with the tools necessary to use probabilistic modeling to solve problems in Informatics 
Engineering.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Metodologia:
Aulas teórico-práticas de exposição da matéria e resolução de alguns problemas pelo professor.
Aulas práticas de resolução de problemas pelos alunos e realização de pequenos trabalhos em computador.

Avaliação: tipo discreta

3 exames:

Ex1, início de novembro
Ex2, final do semestre
ExFinal, na época de exames
Nota final:
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NF1= 0.4Ex1 + 0.6Ex2

Se ≥ 9.5 

o aluno fica dispensado de realizar o ExFinal e nota final = NF1

senão

nota final = 0.5NF1 + 0.5 ExFinalNota prática (P)

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
Theoretic-practical classes with lectures and problem solving.Practical classes where the students should 
solve several proposed problems and carry out some computer programs. 

Grading: 

3 exams:

Ex1, beginning of November
Ex2, end of semester
ExFinal, at the exam season of UA

Final Grade:

NF1= 0.4Ex1 + 0.6Ex2

If NF1 ≥ 9.5 

the student may decide not to do the final exam and Final Grade = NF1

else

Final Grade = 0.5NF1 + 0.5 ExFinal

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 
curricular.

Nas aulas teórico-práticas são expostos os conceitos fundamentais e são apresentados exemplos ilustrativos 
da aplicação dos conceitos na área da Engenharia informática.
Nas aulas práticas os conhecimentos adquiridos pelos alunos são colocados à prova quer na resolução de 
problemas (papel e lápis) quer na elaboração de pequenos trabalhos em computador. Tanto a resolução de 
problemas como a realização dos trabalhos contribuem de forma significativa para a consolidação da 
aprendizagem pelo aluno.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the “theorico-practical” classes fundamental knowledge is introduced and some illustrative application 
examples (in Informatics) are presented. In the practical lab classes the student has to solve problems (paper 
and pencil) and also to write small computer programs, these activities contribute significantly to consolidate 
knowledge acquired by the student.

10.4.1.9. Bibliografia principal:
• Probabilidades e Processos Estocásticos para Engenharia Electrotécnica, Francisco Vaz, Universidade de 
Aveiro, 2002.
• Probability and Random Processes for Electrical Engineering, A. Leon-Garcia, Addison-Wesley Publishing 
Co., 1993.
• Probability Models for Computer Science, S. Ross, Elsevier, 2001.
• Probabilidades e Estatística para Engenharia, Jorge André, Lidel Edições Técnicas, 2008.
• C. Ash: The Probability Tutoring Book, IEEE Press, New York, 1992.
• MATLAB User's Guide , The Math Works, Inc.
• MATLAB Reference Guide , The Math Works, Inc.

Mapa XIV - Arquitectura de Computadores I / Computer Architecture I 

10.4.1.1. Unidade curricular:
Arquitectura de Computadores I / Computer Architecture I 

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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Manuel Bernardo Salavdor Cunha

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:
n.a

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:
n.a

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objetivos:
•Compreender a organização dos computadores digitais.
•Adquirir conhecimentos e familiarizar-se com a arquitectura de microprocessadores com recurso à 
programação em assembly.
•Compreender a estrutura interna dos processadores.
•Conhecer as formas de representação e tratamento da informação nos computadores digitais, com relevo 
para a representação da informação numérica (inteiros e vírgula flutuante) e para as operações aritméticas 
básicas.

Competências:
•Definir genericamente a organização dos computadores digitais.
•Capacidade de programar computadores digitais em linguagem Assembly.
•Analisar e interpretar funcionalmente a estrutura interna dos processadores.

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Goals:
• Understand the organization of digital computers. 
• Become familiar with the architecture of microprocessors through the programming in assembly language. 
• Understanding the internal structure of processors. 
• Learning different ways of information representation in digital computers, with a particular focus on 
numerical information representation (integer and floating point) and basic arithmetic operations. 

Skills:
• Set the general organization of digital computers.
• Ability to program digital computers in assembly language. 
• Analyze and interpret in a functional way the internal structure of a processor.

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

1.Introd: sistemas de computação de uso geral. Microprocessadores. 
2.A arquitectura MIPS. Modelo de programação e reportório de instruções. Codificação das instruções. Modos 
de endereçamento. Tradução das estruturas if...then…else e de implementação de ciclos (for, while e 
do...while) para assembly. Subrotinas: invocação e retorno. Passagem de parâmetros. Subrotinas recursivas.
3.Aritmética computacional. Representação em sinal e módulo, complemento para um e complemento para 
dois. Multiplicação sem e com sinal (algoritmo de Booth). Divisão. Aritmética de vírgula flutuante – IEEE 754.
4.Avaliação de desempenho de sistemas computacionais.
5.Estrutura interna básica do processador. Esquemas de um datapath para executar um subconjunto de 
instruções da arquitectura MIPS: execução em um único ciclo de relógio e em múltiplos ciclos de relógio.
6.Introdução às arquitecturas de processadores com pipeline. Datapath do MIPS ilustrativo de uma estrutura 
pipelined com unidade de forwarding.

10.4.1.5. Syllabus:
1.Introd: computer systems for general use. Microprocessors
2.The MIPS architecture. Programming model and instruction repertoire. Instructions coding. Addressing 
modes. Translation of typical high-level structures if ... then ... else and cycles (for, while and do ... while) to 
assembly. Subroutines: invocation and return. Parameter passing. Recursive subroutines
3.Computer arithmetic.Numerical representation using signal and module, one’s complement and two's 
complement. Multiplication algorithms for unsigned and signed operands (Booth algorithm).Division.Floating 
point arithmetic-IEEE 754.
4.Performance evaluation of computing systems
5.Basic internal structure of the processor.Schemes of a datapath to execute a subset of the MIPS instruction 
architecture: implementations using single clock cycle and multiple clock cycle execution
6.Introd. of pipelined processor architectures.Datapath of a pipelined MIPS illustrating a structure with a 
forwarding unit and data hazard detection

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Arquitectura de Computadores I (AC1) é uma das 4 disciplinas obrigatórias da área científica de “Arquitectura 
dos Sistemas Computacionais” do MIEET: Sistemas Digitais (SD), Arquitectura de Computadores I (AC1), 
Arquitectura de Computadores II (AC2) e Sistemas de Operação (SO). Em SD apresentam-se os blocos 
funcionais básicos constituintes de um sistema digital. Em AC1 descreve-se a organização dos computadores 
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digitais, numa perspectiva marcadamente funcional, através do estudo sistematizado do repertório de 
instruções e da programação em assembly e da análise da estrutura interna dos processadores. AC2 estuda a 
organização dos outros componentes dos sistemas de computação. Por fim, as competências adquiridas em 
AC2 são fundamentais para SO, onde se requer o conhecimento da estrutura dos sistemas de computação 
para entender a organização do software de sistema. Os conteúdos programáticos de AC1 estão, assim, 
definidos de forma coerente com as restantes UCs da mesma área científica.

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Computer Architecture I (AC1) is one of the four mandatory subjects of the scientific field of "Architecture of 
Computing Systems" of MIEET: Digital Systems (SD), Computer Architecture I (AC1), Computer Architecture II 
(AC2) and Operating Systems (SO). SD deals with the basic constituent functional blocks of a digital system. 
AC1 describes the organization of digital computers, in a functional perspective, through the systematic study 
of the instruction set and programming in assembly and analysis of the internal structure of the processors. 
AC2 studies the organization of the other components of computing systems. Finally, the skills acquired in 
AC2 are fundamental to OS, which requires knowledge of the structure of computing systems to understand 
the organization of the software system. The syllabus of AC1 is thus defined in a manner consistent with the 
other courses of the same scientific area.

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:
As aulas teóricas/Práticas têm um carácter expositivo, ilustrado, sempre que possível, com exemplos de 
aplicação. Os trabalhos realizados nas aulas práticas estão organizados de modo a que os alunos possam 
aplicar, em ambiente laboratorial, os conteúdos leccionados nas aulas teóricas. Em cada aula prática, com a 
duração de três horas, é abordado, sob a forma de um conjunto de trabalhos práticos, um tema específico 
diretamente relacionado com matéria previamente apresentada e discutida nas aulas teóricas. 
Avaliação:
• Componente teórica: avaliação com 2 testes, um a meio do semestre e outro no final.
•Componente prática: 1 momento de avaliação individual, escritos, de carácter prático, e avaliação de 
desempenho durante as aulas práticas

O peso relativo das componentes teórica e prática na nota final é de 60% e 40%, respetivamente.

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology:
• Theoretical classes have an explanatory nature, illustrated, whenever possible, with examples of practical 
application. 
• Laboratory classes, 3 hours long, will be based primarily on programming tasks using the assembly language 
of reference microprocessor architecture, through the use of an appropriate simulator. Each practical work is 
conceived as a set of sub problems in order to consolidate the knowledge acquired in the theoretical 
component. 

Evaluation:
• Theoretical component: Mixed assessment with 2 tests: one in the middle of the semester and another at the 
end
• Practical component: 1 moments of individual evaluation plus evaluation of performance in the classroom

The relative weight of theoretical and practical components on the final grade is 60% and 40%, respectively.

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade 

curricular.
Dado o número de alunos envolvido, as aulas de caráter expositivo são a forma mais adequada para a 
apresentação e discussão dos temas-chave que constituem os conteúdos programáticos da UC. Por outro 
lado, as aulas laboratoriais, com um adequado número de alunos, exploram essas temáticas numa perspetiva 
prática e no seguimento da apresentação e discussão efetuadas nas aulas teóricas.
Esta metodologia de ensino adoptada é, assim, perfeitamente adequada aos objetivos de aprendizagem 
estabelecidos para a unidade curricular.

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given the number of students involved, expository classes are the most suitable way for the presentation and 
discussion of key themes that form the syllabus of the course AC1. Moreover, the laboratory classes, with an 
adequate number of students, explores these themes in a practical perspective after the presentation and 
discussions made during lectures. 
This adopted teaching methodology is therefore perfectly suited to the learning objectives established for the 
course.

10.4.1.9. Bibliografia principal:

J. Hennessy, D. A. Patterson, Computer Organization and Design – the hardware/software interface, Morgan 
Kaufmann, 2008, 4th edition
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