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ACEF/1314/10932 — 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 Química

A3. Study programme:
Chemical Engineering

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
DR 2ªsérie, Nº193 de 6 de Outubro de 2006; DR 2ªsérie, Nº77 de 18 de Abril de 2012.

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

A6. Main scientific area of the study programme:
Chemical 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): 
524

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: 
<sem resposta>

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: 
<sem resposta>

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

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



12/20/13 ACEF/1314/10932 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=61a7208c-827a-40d9-a195-525c0095bcf0&formId=3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7 2/220

A10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
40

A11. Condições de acesso e ingresso:
Concurso Nacional de Acesso para titulares do 12ºano do Ensino Secundário, com a classificação mínima de 95
pontos (escala [0-200]) na Nota de Candidatura e nas provas de ingresso (Exame nacional de (19) Matemática A
e (07) Física e Química). 
Fórmula de Cálculo da Nota de Candidatura: 60% Média do secundário + 40% Provas de ingresso. 

Outros tipos de candidatura: 
mudança de curso, reingresso, transferência, Maiores de 23 e titulares de grau superior (vd. Depacho Reitoral
nº 14-REIT/2013 que estabelece os critérios de seriação para cada um dos cursos). 
acesso ao 4ºano via abertura de vagas em Edital, para titulares de licenciatura pré-Bolonha em Engenharia
Química (5 anos de formação), licenciatura pós-Bolonha em Ciências de Engenharia Química (1º ciclo, 180
ECTS) ou equivalente legal nacional ou estrangeiro. 

A11. Entry Requirements:
Candidates must have completed their secondary school studies (12th Grade certificate), pass the Nacional
Exams of Mathematics (19) and Physics&Chemistry (07) with a minimum grade of 95 (out of 200), in both
examinations, and hold a minimum application grade of 95 (out of 200). 
Application grade is calculated on the following basis: 60% Secondary School Overall classification + 40%
Average classification of the Exams (Mathematics and Physics&Chemistry). 

Other types: 
change of study cycle within UA, re-entry, transfer from another university, older than 23 or holders of a higher
education degree (Depacho Reitoral nº 14-REIT/2013 establishes the criteria for selection). 
holders of a Licenciatura level degree or legal equivalent in Chemical Engineering (pre-Bolonha 5 year
programmes) or Chemical Engineering Sciences (pos-Bolonha 180 ECTS programme) can access the 4th year
via a special application call. (Edital)

.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):
Não

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento (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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Perfil GERAL General Profile

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Perfil Geral

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Química

A13.1. Study programme:
Chemical Engineering

A13.2. Grau:
Mestre

A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Perfil Geral

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

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*

Matemática/Mathemathics M 36 0

Física/Physics F 12 0

Química&Bioquimica/Chemistry&Biochemistry Q 52 6

Informática/Computation I 12 0

ENGENHARIA QUÍMICA/CHEMICAL ENGINEERING EQ 146 6

Electrotecnia/Control ELE 6 0

Economia/Economy E 6 0

Engª e Gestão Industrial / Industrial Engineering &

Management
EGI 0 0

CIÊNCIAS E ENGENHARIA DO AMBIENTE / Environmental

Science & Engineering
CEA 0 6

CIÊNCIAS E ENGENHARIA DOS MATERIAIS / Materials

Science & Engineering
CEM 0 0

(10 Items)  270 18

A14. Plano de estudos

Mapa II - - 1

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Química

A14.1. Study programme:
Chemical Engineering

A14.2. Grau:
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Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

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

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

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)

Cálculo I /Calculus I M S, 1º sem 162 TP-60, OT-20 6 -

Álgebra Linear e Geometria Analítica /

Linear Algebra and Analytical Geometry
M S, 1º sem 162 TP-60, OT-20 6 -

Elementos de Química-Física / Elements

of Physical Chemistry
Q S, 1º sem 162

T-30, TP-15, OT-

20
6 -

Elementos de Física / Elements of

Physics
F S, 1º sem 162

TP-30, PL-30, OT-

20
6 -

Aplicacionais p/ Ciências e Engenharia /

General Sci. and Engn Calculation

Softw are

I S, 1º sem 162
TP-30, PL-30,OT-

20
6 -

Cálculo II / Calculus II M S, 2º sem 162 TP-60, OT-20 6 -

Química Orgânica / Organic Chemistry Q S, 2º sem 162
T-45, TP-15, OT-

20
6 -

Mecânica / Mechanics F S, 2º sem 162
TP-30, PL-30, OT-

20
6 -

Programação em Matlab / Programming

in Matlab
I S, 2º sem 162

TP-30, PL-30, OT-

20
6 -

Introdução à Engenharia de Processos /

Introduction to Process Engineering
EQ S, 2º sem 162 TP-45, OT-20 6 -

(10 Items)       

Mapa II - - 2

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Química

A14.1. Study programme:
Chemical Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>
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A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

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

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

Cálculo III /Calculus III M S, 1º sem 162 TP-60, OT-20 6 -

Métodos Numéricos /Numerical Methods M S, 1º sem 162
TP-30, PL-30, OT-

20
6 -

Química Física I /Physical Chemistry I Q S, 1º sem 162
T-45, TP-15, OT-

20
6 -

Métodos de Análise Química / Methods

of Chemical Analysis
Q S, 1º sem 162

TP -30, PL-45, OT-

20
6 -

Escoamento de Fluidos e Sistemas

Multifásicos /Fluids and Multiphase

Systems Flow

EQ S, 1º sem 162
T-30, TP-30, OT-

20
6 -

Métodos Estatísticos /Statistical Methods M S, 2º sem 162
TP-30, PL-30, OT-

20
6 -

Química Física II /Physical Chemistry II Q S, 2º sem 162
T-30, TP-15, OT-

20
6 -

Introdução à Economia / Introductory

economics
E S, 2º sem 162 TP-60, OT-20 6 -

Termodinâmica de Processos Químicos

/Chemical Process Thermodynamics
EQ S, 2º sem 162

T-30, TP-30, OT-

20
6 -

Transferência de Calor /Heat Transfer EQ S, 2º sem 162
T-30, TP-30, OT-

20
6 -

(10 Items)       

Mapa II - - 3

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Química

A14.1. Study programme:
Chemical Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
3

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

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)

Desenvolvimento de Produtos Químicos

/Chemical Product Development
EQ S, 1º sem 162

T-30, TP-15, OT-

20
6 -

Engenharia das Reacções Químicas I /

Chemical Reaction Engineering I
EQ S, 1º sem 162

T-30, TP-30, OT-

20
6 -

Transferência de Massa /Mass Transfer EQ S, 1º sem 162
T-30, TP-30, OT-

20
6 -

Laboratório QO-QF/ Organic and Physical

Chem. Laboratry
Q S, 1º sem 162 PL-90, OT-20 6 -

Instrumentação e Controlo Automático

/Automatic Control and Instrumentation
ELE S, 1º sem 162

T-15, TP-30, OT-

20
6 -

Bioquímica /Biochemistry Q S, 2º sem 108 T-30, OT-20 4 -

Engenharia das Reacções Químicas II

/Chemical Reaction Engineering II
EQ S, 2º sem 162

T-30, TP-30, OT-

20
6 -

Processos de Separação I /Separation

Processes I
EQ S, 2º sem 162

T-30, TP-30, OT-

20
6 -

Laboratório de Ciências de Engenharia

Química / Laboratory of Chemical

Engineering Sciences

EQ S, 2º sem 162 PL-60, OT-20 6 -

Metodologia de Projecto em Engenharia

Química / Methods of Chemical Process

Design

EQ S, 2º sem 216
T-30, PL-45, OT-

20
8 -

(10 Items)       

Mapa II - Perfil Geral - 4

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Química

A14.1. Study programme:
Chemical Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Perfil Geral

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
4
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A14.4. Curricular year/semester/trimester:
4

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)

Laboratórios de EQ1 / ChEng Laboratory I EQ S, 1ºsem 162 PL-60, OT-20 6

Processos de Separação II /Separation

Processes II
EQ S, 1ºsem 162

T-30, TP-30, OT-

20
6

Polímeros I /Polymers I Q S, 1ºsem 162 T-45, OT-20 6

Quimica de Materiais Agro-Florestais /

Agro-Forest Materials Chemistry
Q S, 1ºsem 162 T-30, OT-20 6

Quimica Fisica de Superficies / Physical

Chemistry of Surfaces
CEM S, 1ºsem 162

T-30, TP-30, OT-

20
6 OPÇAO I

Engenharia Microbiana / Microbial

Engineering
EQ S, 1ºsem 162

T-30, TP-15, OT-

20
6 OPÇAO I

Sistemas Energéticos Industriais

/Industrial Energy Systems
EGI S, 1ºsem 162 TP-60, OT-20 6 OPÇÃO I

Gestão de operações / Operations

Management
EGI S, 1ºsem 162 TP-60, Ot-20 6 OPÇÃO I

Engenharia Bioquímica I / Biochemical

Engineering I
EQ S, 1ºsem 162

T-30, TP-30, OT-

20
6 OPÇÃO I

Seminário de Homogeneização I EQ S, 1ºsem 162 nd. 6 OPÇAO I

Química Inorgânica Aplicada / Applied

Inorganic Chemistry
Q S, 1ºsem 162 T-45, OT-20 6 OPÇAO I

Laboratórios de EQ2 / ChEng Laboratory

II
EQ S, 2ºsem 162 PL-60, OT-20 6

Complementos de Controlo de Proc.

Químicos / Advanced Chemical Process

Control

EQ S, 2ºsem 162 T-30, P-15, OT-20 6

Tecnologia de Materiais Agro-Florestais /

Agro-Forest Materials Technology
EQ S, 2ºsem 162

T-30, TP-15, OT-

20
6

Sistemas de Gestão

Ambiental/Environmental Management

Systems

CEA S, 2ºsem 162 TP-45, OT-20 6 opção II ou III

Tratamento Biológico de Efluentes /

Biological Treatment of Efluents
CEA S, 2ºsem 162

TP-45, PL-15, OT-

20
6 opção II ou III

Corrosão e Protecção de Materiais /

Corrosion and Protection of Materials
CEM S, 2ºsem 162

T-30, TP-15, PL-

15, OT-20
6 opção II ou III

Empreendedorismo / Entrepreneurship EGI S, 2ºsem 162 TP-60, OT-20 6 opção II ou III

Gestão da Qualidade / Quality

Management
EGI S, 2ºsem 162 TP-60, OT-20 6 opção II ou III

Bioenergias / Bioenergies EQ S, 2ºsem 162 T-45, OT-20 6 opção II ou III

Engenharia Bioquímica II / Biochemical

Engineering II
EQ S, 2ºsem 162

T-15, TP-30, OT-

20
6 opção II ou III

Polímeros II / Polymers II EQ S, 2ºsem 162 T-45, OT-20 6 opção II ou III

Investigação Operacional / Operations

Research
M S, 2ºsem 162 TP-60, OT-20 6 opção II ou III

Métodos Analíticos em Processos

Químicos /Analytical Methods in Chemical

Processes
Q S, 2ºsem 162

T-30, PL-30, OT-

20
6 opção II ou III

Química Industrial Orgânica / Industrial

Organic Chemistry
Q S, 2ºsem 162 T-45, OT-20 6 opção II ou III

Seminário de Homogeneização II EQ S, 2ºsem 162 nd. 6 opção II ou III

Electricidade e Magnestismo F S, 1ºsem 162
TP-45, PL-30, OT-

20
6 OPÇAO I
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(27 Items)       

Mapa II - Perfil Geral - 5

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Química

A14.1. Study programme:
Chemical Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Perfil Geral

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

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

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

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)

Integração de Processos Químicos e

Sustentabilidade / Integration of chemical

processes and sustainability

EQ S, 1ºsem 162
T-30, PL-15, OT-

20
6

Anteprojecto em Engenharia Química / ChEng

Design Project
EQ S, 1ºsem 324

T-30, TP-30, PL-

15, OT-20
12

Dissertação / Master thesis EQ S, 2ºsem 810 OT-20 30

Engenharia Avançada das Reacções

Químicas / Advanced Chemical Reactions

Engineering

EQ S, 1ºsem 162
T-15, TP-30, OT-

20
6 OPÇÃO IV

Extrapolação de Processos Químicos /

Extrapolation of Chemical Processes
EQ S, 1ºsem 162 TP-45, OT-20 6 OPÇÃO IV

Tecnologia de Polimeros / Polymer Technology EQ S, 1ºsem 162 TP-45, OT-20 6 OPÇÃO IV

Transferência de Massa Avançada /

Advanced Mass Transfer
EQ S, 1ºsem 162 TP-45, OT-20 6 OPÇÃO IV

Avaliação e Gestão de Projectos / Project

Management and Evaluation
EGI S, 1ºsem 162 TP-60, OT-20 6 OPÇÃO V

Biocatalisadores / Biocatalysts EQ S, 1ºsem 162
T-30, PL-30, OT-

20
6 OPÇÃO V

Electrotecnia Teórica / Theory of Electrical

Engineering ELE S, 1ºsem 162
T-30, TP-30, OT-

20 6 OPÇÃO V

Energia e Ambiente / Energy and Environment CEA S, 1ºsem 162 TP-45, OT-20 6 OPÇÃO V

Física e Tecnologia das Energias Renováveis /

Physics and Technology of Renew able

Energies

F S, 1ºsem 162 TP-60, OT-20 6 OPÇÃO V
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Gestão Integrada de Projectos / Integrated

Project management
EGI S, 1ºsem 162 TP-30, PL-30,

OT-20
6 OPÇÃO V

Tratamento Físico-Químico de Águas e

Efluentes / Physical&Chemical Treatment of

Water and Eff luents

CEA S, 1ºsem 162
TP-45, PL-15,

OT-20
6 OPÇÃO V

Nanoquímica / Nanochemistry Q S, 1ºsem 162 T-45, OT-20 6 OPÇÃO V

(15 Items)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
Diurno

A15.1. If other, specify:
Daytime

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)
Maria Inês Purcell de Portugal Branco (Director), Carlos Manuel Santos Silva (vice-Director)

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>
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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).

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

<sem resposta>

Pergunta A18 e A19

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Aveiro - Campus de Santiago, Aveiro - Portugal

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Desp_7047_2011_Regul_Creditaçoes_UA.pdf

A20. Observações:

1. 
O curso MIEQ resultou da adequação da antiga Licenciatura em Engenharia Química da UA ao processo
Bolonha (Despacho Reitoral nº 20361/2006, DR 2ª série – Nº 193 de 6/10/2006). Foi submetido para acreditação
prévia à A3ES, em Março de 2010, tendo merecido parecer favorável em Abril de 2011 (processo
CEF/0910/10932). No mesmo período candidatou-se à Marca de Qualidade Europeia EUR-ACE, aprovada pela
Ordem dos Engenheiros (OE) em 14/03/2011.
A organização destes processos de avaliação, bem como a elaboração dos relatórios anuais de
"Concretização do Processo de Bolonha na UA" (2008-2011), permitiram a identificação/confirmação de
aspectos do curso susceptíveis de melhoria. 
Após discussão interna alargada, o Departamento de Química (DQ) submeteu uma proposta de alteração
curricular ao Conselho Científico da UA (aprovada por maioria e publicada em Diário da República em
18/04/2012), que consistiu essencialmente na separação das componentes de Dissertação e de Projecto EQ,
reforçando-as. 
Esta reestruturação, implementada no ano 2012/13, não alterou os objetivos do curso e manteve a distribuição
de créditos por área científica (a.c.). Saliente-se que no quadro A13.4 não é possível detalhar a gama de
créditos ECTS optativos, por a.c., indicando-se os mínimos obrigatórios. 

2.
As unidades curriculares (UC) do MIEQ são semestrais, considerando-se que um semestre tem 15 semanas

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7/questionId/9804eda1-59af-087e-3363-525c0161a12e
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lectivas e 5 semanas para avaliação (época Normal e de Recurso). Na escolaridade das UC consideram-se 20h
OT (orientação tutorial; 15h no período lectivo + 5h na época de exames) não contabilizadas na Distribuição de

Serviço Docente (DSD).

3.
A orientação de estudantes de 1º, 2º ou 3º ciclo (licenciatura/mestrado/doutoramento), nas UC de Projecto,
Estágio ou Dissertação é contabilizada na DSD , considerando-se 1h OT /semana por aluno ou nos casos de co-

orientação 1h OT /semana a dividir pelo número de orientadores. 

4.
Para as UC do 1º ano, comuns a diversos cursos de Ciências ou Engenharia (1º ciclos e mestrados integrados),
envolvendo grandes números de estudantes, apresenta-se a lista completa de docentes na Ficha da UC (mapa

X) e a Ficha curricular (mapa VIII) dos Regentes. 

5.
No plano de estudos listam-se todas as UC opcionais (cf. DR 2ª série - N.º 77 - 18/04/2012). Anualmente divulga-
se a lista de UCs disponíveis no ano lectivo (2 ou 3 disciplinas, para cada opção). Para as UC partilhadas com
outros ciclos de estudo pode ser definido um nº máximo de vagas para alunos do MIEQ. Está definido um

número mínimo de 5 inscrições para funcionamento das UC optativas.

6.
A eficiência pedagógica (taxa de aprovação das UC e número de diplomados) é baseada nos resultados
recolhidos em dois momentos: 31 de Julho e 31 de Dezembro. Assim , os dados apresentados para 2012/13 são
provisórios (são da 1ª data de amostragem); os resultados definitivos estarão disponíveis em Janeiro/Fevereiro
2014.

A20. Observations:

1. 
The programme MIEQ resulted from the adjustment of the Chemical Engineering “Licenciatura” to the Bologna
process (Dispatch nº 20361/2006, DR 2ª série – Nº 193 de 6/10/2006). It was submitted for accreditation by
A3ES, in March 2010 and approved in April 2011 (process CEF/0910/10932). In the same period we applied for
the European EUR-ACE Quality Label, granted by Ordem dos Engenheiros (OE) in 14/03/2011.
The organization of those evaluation processes, together with the annual reports concerning the implementation
of the Bologna process at UA (2008-2011), allowed the identification/confirmation of some features of the
programme that ought to be improved. 
After a period of internal discussion, the Chemistry Dept. (DQ) submitted a proposal for curricular adjustment to
the Scientific Council of the UA (approved by majority, DR 2ª série – Nº 77 de 18/04/2012). The revision
consisted essentially in separating the Dissertation from the Chem Eng Project & Design components,
reinforcing both. It was implemented in the year 2012/13, and it did not alter the objectives of the course and the
distribution of ECTS credits per scientific area. Table 13.4 does not allow the indication of the range of elective
credits allocated to each scientific area therefore we indicate the minimum.

2.
The curricular units (UC) are organized in semesters that consist of 15 weeks of lectures and 5 weeks for final
assessment (1st and 2nd Exam periods at the end of each semester). For each UC we considered 20h of tutorial
guidance (OT = 15h in the lecture period + 5h in the exams period) not accounted for in the Professors schedule
(Distribuição de Serviço Docente - DSD).

3.
The scientific supervision of 1st, 2nd or 3rd cycle students (bachelor/master/doctorate) in the UC Project ,
Dissertation or Internship is considered in the DSD: 1h OT per week per student, or in the case of co-supervision
1h OT/week divided by the number of supervisors.

4.
For the first-year UCs, common to several science or engineering programmes (1st cycle and integrated
masters), that implicate a large numbers of students, we present the complete list of UC professors (Map X) and
the curriculum (Map VIII) of the Coordinator.

5.
In the curriculum study plan we list all elective UCs (cf. DR 2ª serie-Nº. 77- 4/18/2012). Annually we disclose the
list of available UCs in the academic year (2 or 3 course, for each elective UC). If UCs are shared with other
study cycles a maximum number of vacancies can be set for MIEQ students. A minimum number of 5 registered
students is required for an elective UC to be offered. 
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6.
The pedagogical efficiency (UC approval rate and number of graduates) is based on results collected in two
moments: July 31 and December 31. Therefore the data herein presented for 2012/13 are not definitive (first
sampling date); the final results will only be available in Jan/Feb 2014.

A21. Participação de um estudante na comissão de avaliação externa
A Instituição põe objecções à participação de um estudante na comissão de avaliação externa?
Não

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Proporcionar aos alunos uma base sólida em química e matemática, bem como conhecimento especializado e
competências em engenharia química para garantir que os futuros graduados (engenheiros) estão qualificados
e motivados para o actividade profissional em pequenas/médias/grandes empresas do sector químico ou
indústrias afins ou em institutos públicos ou privados de I&D, ou ainda para prosseguir estudos num 3ºciclo
compatível. 

Os recém-graduados estarão aptos a integrar equipas de trabalho que exerçam funções de: 
- Gestão e operação de equipamentos e processos industriais para transformar matérias-primas em
intermediários úteis ou produtos finais essenciais, com impacto ambiental reduzido; 
- Projecto e optimização de equipamentos e processos industriais, novos ou já existentes; 
- Inovação e desenvolvimento de novos produtos e processos químicos ou afins, mais eficientes e
sustentáveis.
- Manutenção e apoio técnico a clientes sobre equipamentos, processos e produtos químicos.

1.1. study programme's generic objectives.
The program is designed to provide students with a solid foundation in chemistry and mathematics together
with specialized knowledge and skills in chemical engineering to ensure future graduates (engineers) are skilled
and motivated for employment in Large/Small/Medium Enterprises (in the chemical sector or related industries)
or R&D private or public institutions or to proceed to a PhD programme. 

Graduates will be capable to work within teams that:
- Operate and manage industrial processes and equipment with reduced environmental impact to transform raw
materials into useful intermediates or essential final products; 
- Design and optimize new or existing industrial processes and equipment;
- Develop concepts and ideas for new chemical or related processes and products, with better efficiency and
reduced environmental impact; 
- Provide information and technical support about chemical processes, equipment and products, to previous or
new clients.

1.2. Coerência dos objectivos definidos com a missão e a estratégia da instituição.
“A Universidade tem como missão genérica a realização do serviço público de ensino superior,
designadamente através da promoção de actividades de investigação, fundamental e aplicada, ensino e
formação, da transferência para a sociedade do saber e da tecnologia e da dinamização de actividades
culturais e humanistas em prol e estreita interacção com a comunidade envolvente”. In Decreto Lei nº 97/2009
de 27 de abril (passagem da UA para o regime fundacional) 

Na concretização da sua missão, entre outros aspectos, a UA promove: 
a aplicação do conhecimento e da inovação científica e tecnológica para o desenvolvimento de novas
tecnologias de forma sustentável; 
modelos de ensino/aprendizagem centrados no estudante e no contexto da sua preparação para a vida; 
políticas de garantia da qualidade em todas as áreas de intervenção; 
a preparação dos estudantes para o exercício de actividades profissionais que exijam a aplicação de
conhecimentos e métodos científicos; 
a integração dos seus sistemas de investigação/ensino no espaço europeu e o reforço da ligação com os
países de língua oficial portuguesa; 
actividades de extensão universitária e de formação ao longo da vida; 
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o reforço das parcerias com a indústria e o meio empresarial; 
a focalização do interesse dos jovens para as áreas das ciências e das engenharias."

Os objectivos genéricos descritos para a formação em Engenharia Química enquadram-se na missão da UA e
permitem a sua concretização nos vários aspectos acima destacados.

1.2. Coherence of the study programme's objectives and the institution's mission and strategy.
The generic mission of the University of Aveiro (UA) is to excel in the area of public higher education, namely by
providing high quality education programs (1st, 2nd, 3rd cycles and life-long learning courses), through the
promotion of research activities (both fundamental and applied), technology and knowledge transfer to the
society, cultural and humanitarian activities in colaboration with the involving community”. 
In Decreto Lei Decree nº 97/2009 of 27 of April.

In the pursuit of its mission UA promotes: 
the application of knowledge and scientific/technical innovation for the development of new sustainable
technologies;
models of education/learning activities student oriented in the context of life-long learning skills; 
quality assurance strategies in all of its intervention areas; 
preparation of future professionals that have up-to-date scientific knowledge and skills for highly qualified
scientific and technological activities; 
the integration of its research/education systems in the European space and simultaneously reinforcement of
cooperation with the Portuguese official language countries; 
outreach activities and life-long programs; 
reinforcement of partnerships with industry and companies; 
promoting the interest of the younger generations in science and engineering. 

The generic objectives previously presented for the Chemical Engineering Integrated Master programme are
aligned with the UA’s mission and allow its embodiment in almost all of the aspects aforementioned.

1.3. Meios de divulgação dos objectivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
A divulgação aos docentes é feita pela Direcção de Curso (DC), em coordenação com o Director departamental
do DQ e o Conselho Cientifico da UA. São promovidas reuniões semestrais, entre a DC e os docentes da área
cientifica EQ, para auscultação e discussão do funcionamento das unidades curriculares no ano lectivo.

Os objectivos genéricos do curso, e os específicos das unidades curriculares, são disponibilizados aos alunos
no portal académico e no site acesso.ua.pt. Além disso, há reuniões regulares da Comissão de Curso, que
integra cinco estudantes representantes de cada ano curricular, e promovem-se reuniões gerais de estudantes
no inicio e no final de cada ano lectivo. 

Para os potenciais futuros alunos a informação é disponibilizada nos sites da UA, nas escolas secundárias da
região (visitas ao departamento; palestras nas escolas), durante as actividades de extensão "Cafés de
Ciência", "Academia de Verão", "Semana de Ciência e Tecnologia", "Olimpíadas da Química", etc.

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
Dissemination of the programme objective’s involves the Degree Programme Director (DPD) and Committee
(DC), in coordination with the Scientific Council and the Chemistry Departmental Council and Director. At the
end of each semester the DPD has a general meeting with the CheEng professors to discuss the functioning of
the curricular units.

For the students, the generic and specific objectives are available on the website (acesso.ua.pt). Besides,
regular meetings occur with the five students (one per year) that integrate the DC and also, the DPD promotes
general meetings with all the students at the beginning and ending of the academic year.

For future students information is available on the website (study in UA), in English and Portuguese, the
Department organizes regular visits from and to local secondary schools, promotional talks with scientist
(cafés de ciência), outreach activities such as “Week of Science and Technology", “Summer Academy”,
“Chemistry Olympiads”, etc.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
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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
do Departamento (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 da 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 programme, including its approval, the
syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.
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 (Chemistry Dept) 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 practice. 

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 estes membros 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 to analyse and disseminate the results, and to issue an opinion on the
regime governing enrolment restrictions.

At the departmental level, these members 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.
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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,
análise e divulgação de resultados.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
From the mid-nineties, quality issues became a priority for the UA. An internal Quality Management System
(QMS) for the Teaching and Learning Process, was designed : the first stage of which involved a system for
monitoring the Curricular Units (CUs) thus promoting the ongoing process of enhancement. 

The QMS for the CUs, in force since 2009/10, involves four stages : 
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 programme. 
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
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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.
A Comissão de curso (CCur) reúne semestralmente para discutir o funcionamento das UC, na perspectiva dos
estudantes, elaborando o Relatório de Discência (RDis). Com base no RDis, nos resultados dos inquéritos aos
alunos e nos resultados do desempenho académico a equipa docente elabora um Relatório de Docência (RDoc)
e, se necessário um Plano de Melhoria (PMO) onde se definem as acções de melhoria e recursos
materiais/humanos. A CCur reúne para análise dos vários RDoc e validação dos PMO. Após revisão pelos
Regentes os PMO são discutidos pela Comissão de Análise do DQ e posteriormente validados pelo Director
departamental. 
Este exercício regular imprime uma dinâmica de reflexão sobre o processo de ensino/aprendizagem por todos
os participantes (alunos/docentes/Direcção) que promove a melhoria contínua do funcionamento das UC e do
curso.

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
The Degree Committee (DC) meets at the end of each semester to discuss the functioning aspects of the
curricular units, from the student’s viewpoint, and to elaborate the Students report (RDis). 

Based on the academic results, on the answers from the student’s inquiries and on the RDis, the professors
elaborate a Teachers report (RDoc) and if necessary a improvement plan (PMO) that identifies the needed
actions and resources (human and material). Subsequently the DC meets to discuss and validate the PMO. If
necessary the plans are revised by the responsible professor.

Afterwards the Analysis Committee (for the Chemistry Department) meets to discuss the PMO of all its
curricular units and presents a general report for approval by the Director.

This regular exercise promotes the auto-evaluation of the teaching/learning activities for all the participants
(students/ professors/Director) that leads to a continuous enhancement of the curricular units and study
programme.

2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
No período compreendido entre 2008/2011 foram realizados quatro relatórios anuais de auto-avaliação, sobre a
"Concretização do processo de Bolonha" na UA (Relatório geral) e no curso MIEQ (Relatório de curso).

Em Março de 2010 o curso foi submetido à A3ES, para acreditação prévia, tendo merecido parecer favorável
em Abril de 2011 (processo CEF/0910/10932). 

Em 2010/11 foi submetida candidatura à Ordem dos Engenheiros (OE) para atribuição da Marca de Qualidade
Europeia EUR-ACE, que foi concedida por um período de três anos (até 14/03/2014). O diploma atesta a
qualidade da formação ministrada e facilita o reconhecimento internacional das competências dos graduados
em Engenharia Química pela UA.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
Internal reports "implementing the Bolonha Process at UA"

Accreditation by A3ES ((April,2011) - processo CEF/0910/10932. 

MIEQ was awarded the Eur-Ace Label of quality (European Accredited Engineering Master by the professional
order of engineers (Ordem dos Engenheiros) valid until 2014. This diploma recognizes the quality of education at
UA and facilitates international recognition skills of higher education in engineering.
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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.).

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa V. Spaces

Tipo de Espaço / Type of space

Área /

Area

(m2)

Biblioteca Central e Mediateca (area total utilizavel pelos estudantes) 2900

Diversas Salas de Aula e Anfiteatros, com rede w ireless e projectores, dispersas pelo Campus e geridas centralmente

(Gabinete de Horários)
0

Edif icio 15 (DQ): 5 Laboratórios para aulas P com bancadas, hotes e equipamento especif ico, capacidade para 15 alunos e

ca 70 m2/cada (Lab Q.Orgânica, Lab Q.Fisica, Lab Q.Analítica, Lab Bioquímica/Biotecnologia)
350

Edif icio 15 (DQ): diversos Lab. de Investigação, Salas de equipamento científ ico e Gabinetes de docentes/investigadores 1550

Edif icio 15 (DQ):1 Anfiteatro (ca. 100 lugares) e 2 Salas de Aula (ca. 40 lugares/cada) , equipadas com PC + data-show ,

rede w ireless; Sala dos Núcleos de Estudantes
210

Edif icio 23: 11 salas de aula Informática (ca 30 lugares e 15 PCs/cada) , 5 Lab. Fisica (ca. 15 lugares/cada), 5 Lab. Química

(ca. 15 lugares/cada) com equipamento didático adequado
1230

Edif icio 29 (LT/DQ): Instalações para docentes/investigadores e alunos de pos-graduação; diversos Laboratórios de

Investigação/pós-graduação; Salas de Instrumentação etc.
1000

Edif icio 29 (LT/DQ): Lab. Tecnologico (29.1.22) com equipamento à escala Laboratorial e Piloto para investigação/ ensino 180

Edif icio 29 (LT/DQ): Lab. de Computação (29.1.6), equipado com 40 PC e softw are especif ico para EQ (Aspen, Hysys,

Matlab, etc)
77

Edif icio 29 (LT/DQ): Laboratório para aulas P de Engª Química (29.1.23), bancadas, hotes e equipamento didáctico

específ ico, capacidade ca 20 alunos
180

Edifício 23 (complexo Pedagogico): 3 Anfiteatros ca.180 lugares/cada e 8 Salas de Aula ca. 48 lugares/cada, com rede

w ireless e equipamento para projecção
1150

Instalações de uso comum: 4 cantinas, 21 residências de estudantes (850 camas), Pavilhão polidesportivo e campo de

jogos, etc.
0

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

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

Equipamentos e materiais / Equipment and materials

Número

/

Number

Analisador Karl-Fischer (KF) 1

Analisador de tamanho de partículas e potencial zeta: ZetaSizer Nano ZS 1

Análisador Elementar - LECO CHNS-932 1

Balança para medição de tensões superficiais/interfaciais e ângulos de contacto 2

Cromatografos de Fase Gasosa (GC FID e/ou TCD, GCMS, GC-qMS, Py-GC-MS) 10

Cromatografos de Fase Líquida (equipados com detectores de UV, IR, f luorescência) 8

Difractrómetro de raios X de pós (1) e de monocristal (2) 3

EQUIPAMENTO DIVERSO:Prensa hidrostática de alta pressão (1); Câmaras de Fluxo laminar (5); Liofilizadores (3); Fornos,

muflas e digestores de microondas (8); Estufas (42); Moinhos e sistemas de moagem (4); Microscópios (7); Centrifugas (11);

Destiladores, desionisadores e sistemas de água ultrapura (14); Balanças analíticas e microbalanças (16); Colorimetros (17);

Espectrofotometros UV/Vis (18); Bombas peristálticas (22) e Bombas de vácuo (30); Evaporadores rotativos (29);

Medidores de pH e Condutivimetros (41); Banhos diversos (80); Agitadores, placas de agitação/aquecimento e mantas de

aquecimento (385); Frigoríf icos e Arcas congeladoras (30); Hottes (163); Computadores (230).

1

Equipamento de medição de efusividades e condutividades térmicas de sólidos, líquidos, pós e pastas 1

Equipamento diverso para de medição de equilíbrios de fase: VLE, VLLE, VLSE e SLE até 1000 bar 6

Equipamento para análise de Polimeros: GPC (c/ detector IR, UV, viscosidade e dispersão de luz) + Osmómetro de Pressão
2
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de Vapor (VPO)

Equipamento para estudos de ADSORÇAO: Microbalança de cristais de quartzo (1), Medição de Isotérmicas de adsorção

(1), Unidade piloto de adsorção com modulação de pressão (PSA) (1)
3

LAB. Análise Térmicas e análise mecânico-dinâmica (DSC, TGA, DMA) 4

Espectrómetros de AA (3), Raman-FT (1), FTIR (3), RMN de sólidos e líquidos (3), UV/Vis (4), MS (4) e outros 20

LAB Processos Biológicos: Fermentador BRAUN (1); Sistema de Ultrafiltração (1); Camara de Fluxo Laminar (1); Autoclave

(1); Unidade de processamento a Alta Pressão (1)
5

LAB. Materiais Lenhocelulósicos: Reactores Parr (metal, 300 mL e 1000 mL) e Büchi (vidro, 1000 mL); Prensa automática de

pratos aquecidos; Desintegrador e refinador de pasta, Minijet II Injector para preparação de provetes mecânicos; Digestor

Kraft; Reactores para Branqueamento de Pasta

8

LAB. de Ensino: Unidade de extração liq/liq com misturador/decantador (1) e coluna pulsada (1); Unidade de destilação em

coluna de pratos perfurados (1) e de enchimento (1); Bancada de permutadores de calor (1); Unidade de Fluidização (1);

Bancada de ensaio de Bomba centrífuga (1), etc

9

Microscópios Electrónicos SEM + TEM (acesso a) 2

Reómetros de tensão controlada 2

Tina Langmuir-Blodgett para preparação de f ilmes ultrafinos + Spincoater- NIMA Technology 611 1

LAB de Separação e Reacção: Unidades de medição de difusividades em líquidos e f luidos supercríticos (1), oligomerização

de olefinas (1), permeação de gases puros e misturas (1), reacção supercritica (1), leito móvel simulado (SMB) (1);

extracção supercrítica com cossolvente (2)

1

3.2 Parcerias

3.2.1 Eventuais parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
A UA participa nos programas de mobilidade Erasmus, Leonardo da Vinci, Campus Europae, Rede ECIU,
Erasmus Mundus, Vulcanus, Programa Luso-Brasileiro Santander, Programa Ciência sem Fronteiras -CNPq-
Brasil, e PLI. Os docentes do DQ participam nos mestrados Erasmus Mundus FAME (Functionalized Advanced
Materials and Engineering) e EMMS (Ciência e Engenharia de Materiais).

Parcerias Erasmus para intercâmbio de alunos de Engenharia Química da UA (2012/13)

DINAMARCA (Technical University of Denmark)
ESLOVÉNIA (University of Maribor)
ESPANHA ( Universidad de Castilla La Mancha; Universidad de Santiago de Compostela; Universitat Rovira I
Virgili ; Universidad de Zaragoza
FRANÇA (Université de Pau des Pays de L'Adour) 
GRÉCIA ( Aristotle University of Thessaloniki)
POLÓNIA (Silesian University of Technology) /
REPÚBLICA CHECA (Institute of Chemical Technology – Praga)

A lista completa de parceiros da UA pode ser consultada em http://www.ua.pt/erasmus/PageText.aspx?id=9154

3.2.1 International partnerships within the study programme.
UA participates in the mobility programs Erasmus, Leonardo da Vinci, Campus Europae, ECIU network,
Erasmus Mundus, Vulcanus, Luso-Brazilian Santander, Ciência sem Fronteiras -CNPq-Brazil, and PLI.
Professors of the Chemistry Dep. participate in the Erasmus Mundus master in Functionalized Advanced
Materials and Engineering (FAME) and Material Sciences (EMMS).
Active partnerships within the Chemical Engineering programme (2012/13)
DENMARK (Technical University of Denmark)
ESLOVENIA (University of Maribor)
SPAIN ( Universidad de Castilla La Mancha; Universidad de Santiago de Compostela; Universitat Rovira I Virgili
; Universidad de Zaragoza
FRANCE (Université de Pau des Pays de L'Adour) 
GREECE ( Aristotle University of Thessaloniki)
POLAND (Silesian University of Technology) /
Czech Republic (Institute of Chemical Technology – Praga)

The complete list of UA partnerships may be accessed in 
http://www.ua.pt/erasmus/PageText.aspx?id=9154 (only Portuguese)

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



12/20/13 ACEF/1314/10932 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=61a7208c-827a-40d9-a195-525c0095bcf0&formId=3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7 19/220

Dada a organização departamental da UA vários docentes do DQ colaboram na leccionação de UC de outros
cursos (licenciatura, mestrado e doutoramento), certas UC do MIEQ são leccionadas por docentes de outros
departamentos e, principalmente no 1º e 2º ano, diversas UC são comuns a outros cursos de Engenharia e/ou
Ciências.

Alguns docentes participam na leccionação e orientação de estudantes do Programa Doutoral em Engenharia
da Refinação, Petroquímica e Química (EngIQ), uma parceria entre as universidades de Aveiro (UA), Coimbra
(FCT-UC), Porto (FEUP), Lisboa (IST-UL e FCT-UNL) e a AIPQR (desde 2009), e no Mestrado em Engenharia de
Petróleos (UA / IST-UL).

Além da cooperação em projectos de investigação e orientação conjunta de estudantes de pós-graduação, os
docentes da UA são chamados frequentemente para arguir Dissertações (mestrado e doutoramento) de outras
universidades (nacionais e estrangeiras).

3.2.2 Collaboration with other study programmes of the same or other institutions of the national higher education
system.
UA is organized in Departments, thus: 
some professors of the Chemistry Dep. lecture in other UA study programmes (1st, 2nd and 3rd cycles); certain
MIEQ curricular units are lectured by professors from other UA Departments; and, several curricular units
(mainly in the 1st/2nd years) are shared by various Engineering or Science study cycles.
A number of professors are involved as lecturers and scientific supervisors in the Phd Program in Refining,
Petrochemical and Chemical Engineering (a partnership between five Portuguese universities (Aveiro (UA),
Coimbra (FCT-UC), Porto (FEUP), Lisboa (IST-UL e FCT-UNL)) and AIPQR ) and in the Master Degree (MSc) in Oil
Engineering, a partnership between UA / IST-UL.
In addition to cooperating in national/international research projects and co-supervision of graduate students,
UA professors are often called for the examination of MSc and PhD thesis from other universities (both national
and foreign).

3.2.3 Procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
A nível central cabe ao vice-Reitor para os assuntos pedagógicos a promoção da cooperação com outras
instituições (nacionais e internacionais), no que concerne a formação de primeiro e segundos ciclos.
Ao nível departamental cabe ao Coordenador ERASMUS para a Engª Química, Prof. Carlos Manuel Silva actual
vice-Director do curso MIEQ, a dinamização da procura de novas parcerias e a implementação do programa
Erasmus, em especial, assegurar:
- a definição e explicitação dos critérios de seriação dos candidatos,
- a orientação e acompanhamento dos alunos Erasmus nacionais e estrangeiros, tendo em vista a definição do
plano de disciplinas a frequentar pelos mesmos.

3.2.3 Procedures to promote inter-institutional cooperation within the study programme.
The vice-Rector for pedagogical affairs has the task to promote collaboration with other national/international
higher education institutions concerning 1st and 2nd cycle study programs. 
In the Chemistry Dep. the ERASMUS coordinator for Chemical Engineering master program, Prof. Carlos
Manuel Silva also member of the MIEQ Course Committee, is responsible for the search of new partnerships
and to ensure the implementation of the Erasmus programme, in particular, 
:- to define the criteria for candidate selection
- to follow-up both national and foreign Erasmus students (learning agreements, etc..)

3.2.4 Práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
A promoção de actividades de investigação (fundamental e aplicada) e a transferência de tecnologia para a
sociedade inserem-se na missão da UA. Para tal a UA criou recentemente o Gabinete Universidade Empresa
(GUE) com a missão de promover o "Portefólio de Competências e Serviços" junto do tecido empresarial e
entidades públicas e privadas. 

No âmbito do ciclo de estudos (alunos e docentes) a cooperação é promovida nas vertentes de investigação,
prestação de serviços e estágios. Na vertente de investigação são vários os projectos em parceria com
empresas do sector, com financiamento próprio ou da Agência de Inovação (QREN); a prestação de serviços e
cooperação é feita por intermédio do GUE; o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais (GESP) coordena a
promoção da integração profissional dos diplomados; além disso o DQ tem um coordenador de estágios que
anualmente contacta as empresas para propor a realização de Dissertação de mestrado em ambiente
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empresarial .

3.2.4 Relationship of the study programme with business network and the public sector.
The mission of UA includes fostering of fundamental and applied research activities and technology transfer to
society. A portfolio of “Skills and Services" has been created to facilitate cooperation.
Cooperation of students and professors with the business network occurs via research projects, provision of
services and training courses, internship programs, etc.. In fact, professors and researchers form the
Chemistry Dep. collaborate on a regular basis with companies from the Chemical sector by means of applied
research projects, with private capital or subsidized by the National Innovation Agency (projectos QREN). 
GESP coordinates the advertisement and procurement of internships and promotes activities to facilitate the
professional integration of graduates; Additionally, DQ has an internship coordinator that annually updates the
list of companies/enterprises that accept master students (2nd cycle) to develop their dissertation (master
thesis).

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Maria Inês Purcell de Portugal Branco

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Inês Purcell de Portugal Branco

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 de Almeida Ribeiro Claro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge de Almeida Ribeiro Claro

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/annexId/4f0f5431-a3c4-c273-7a62-526c135bb2f3
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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 - António José Barbosa Samagaio

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António José Barbosa Samagaio

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 - Adão Paulo Soares Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Adão Paulo Soares 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 - Alexander Plakhov 

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

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/annexId/887334dd-9301-8027-135f-526ffe097380
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/annexId/3ff15cea-10f4-6f14-7d5e-5279099c9f8c
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/annexId/2fae41f0-0bcc-0565-0f8e-527b6f3f9d62
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<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 - Alisa Rudnitskaya

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

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 - Ana Luísa Daniel da Silva

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/annexId/7578047c-60ab-544a-a093-527b6f023e48
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/annexId/10b504cb-1889-7f0b-e707-527b6fe51ff2
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/annexId/b5fbe725-0c98-b1e0-a831-527b6f9a1c41
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Mapa VIII - Ana Margarida Madeira Viegas de Barros Timmons

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Margarida Madeira Viegas de Barros Timmons

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 - Ana Maria Clemente Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Clemente 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 - Ana Maria Rebelo Barreto Xavier

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Maria Rebelo Barreto Xavier

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
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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 - Ana Paula Nolasco

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

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 (%):
60

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

Mapa VIII - Anabela Tavares Aguiar Valente

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Anabela Tavares Aguiar Valente

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 Jorge Monteiro Neves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
António Jorge Monteiro Neves

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
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<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 - Armando Jorge Domingues Silvestre

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Armando Jorge Domingues Silvestre

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 - Brian James Goodfellow

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

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 - 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 Manuel Santos da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos Manuel Santos 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 - Claude Lucien Joseph Boemare

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Claude Lucien Joseph Boemare

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/annexId/60f2df46-3cb3-bb67-d986-527b711a6796
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/annexId/10e79f2c-d607-c514-a81a-527b71905541


12/20/13 ACEF/1314/10932 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=61a7208c-827a-40d9-a195-525c0095bcf0&formId=3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7 27/220

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 - Dmitry Victorovitch Evtyugin

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

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 - Elsa Maria Fernandes de Morais Sarmento

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Elsa Maria Fernandes de Morais Sarmento

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 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 - Fernando Manuel Bico Marques

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Manuel Bico Marques

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
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<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 - Fernando Manuel de Jesus Domingues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Manuel de Jesus Domingues

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 - Francisco Avelino da Silva Freitas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Francisco Avelino da Silva Freitas

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 - Graça Maria da Silva Rodrigues de Oliveira Rocha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Graça Maria da Silva Rodrigues de Oliveira 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 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 - Helena Maria Pereira Pinto Dourado e Alvelos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Helena Maria Pereira Pinto Dourado e Alvelos

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 - Isabel Alexandra Vieira Brás

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Alexandra Vieira Brás

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
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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 - Isabel Maria Boal Palheiros

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Isabel Maria Boal Palheiros

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 - Ivonne Delgadillo Giraldo

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

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 António Baptista Pereira de Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João António Baptista Pereira de Oliveira

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

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

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 Augusto Lagoa D'orey

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Augusto Lagoa D'orey

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 (%):
30

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

Mapa VIII - João Manuel da Costa e Araújo Pereira Coutinho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
João Manuel da Costa e Araújo Pereira Coutinho

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 - Luís António Arsénio Descalço

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís António Arsénio Descalço

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 - Luís Manuel Guerreiro Alves Arroja

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luís Manuel Guerreiro Alves Arroja

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 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 - Luísa Alexandra Seuanes Serafim Martins Leal

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luísa Alexandra Seuanes Serafim Martins Leal

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
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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 - Manuel António Gonçalves Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel António Gonçalves 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 - Mara Guadalupe Freire Martins

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mara Guadalupe Freire 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 - Margarita Guennadievna Evtyugina

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

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

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Clara Ferreira Magalhães

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 Eduarda Bastos Henriques dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Eduarda Bastos Henriques dos 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 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 - Maria Eduarda da Cunha Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Eduarda da Cunha 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 - Maria Helena Figueira Vaz Fernandes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Figueira Vaz 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 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 - Maria Helena Gomes de Almeida Gonçalves Nadais

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Gomes de Almeida Gonçalves Nadais

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
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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 - Maria Isabel Aparício Paulo Fernandes Capela

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Isabel Aparício Paulo Fernandes Capela

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 - Maria Manuela Souto de Miranda

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Manuela Souto de Miranda

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 Teresa Seabra dos Reis Gomes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Seabra dos Reis Gomes

4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente mencionada
em A1):
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<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 - Maria Paula de Sousa Oliveira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Paula de Sousa Oliveira

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.):
Departamento de Matermática

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 Reis Carvalho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Paula Lopes 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.):
Departamento de Matemática

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 - Mário Guerreiro Silva Ferreira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Guerreiro Silva 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.):
Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica

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 - Mário Manuel Quialheiro Simões

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário Manuel Quialheiro Simões

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 - Martyn Pillinger

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

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
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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 - Miguel Lopes Batista Viegas

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Miguel Lopes Batista Viegas

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.):
DEGEI

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 - Tito da Silva Trindade

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tito da Silva Trindade

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 - Rute Correia Lemos

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

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/annexId/ac8caa8d-3e55-3239-6504-527d21a6b538
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/annexId/76c917c7-83b9-0134-e90a-527d220bed7e
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/annexId/e816d405-0c7b-5d5f-d3f6-527d23826d44


12/20/13 ACEF/1314/10932 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=61a7208c-827a-40d9-a195-525c0095bcf0&formId=3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7 40/220

<sem resposta>

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

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 - Myriam Alexandra dos Santos Batalha Nunes Lopes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Myriam Alexandra dos Santos Batalha Nunes 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.):
Departamento de Ambiente e Ordenamento

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 - Silvana Rosa Bittencourt

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

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.):
DEGEI

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
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Mapa VIII - Mónica Sandra Abrantes de Oliveira Correia

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mónica Sandra Abrantes de Oliveira Correia

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.):
Departamento de Engenharia Mecânica

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 - Regina Maria Brandão de Oliveira Duarte

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Regina Maria Brandão de Oliveira Duarte

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.):
Departamento de Química e Centro de Estudos do Ambiente e Ordenamento

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 - Susana Estela Faustino Malaquias Pereira

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Susana Estela Faustino Malaquias 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
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4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
30

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

Mapa VIII - Zhi Lin

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

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 - Margarida Isabel Cabrita Marques Coelho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Margarida Isabel Cabrita Marques Coelho

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 Alexandra Castelo Sobral Monteiro

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

Maria Alexandra Castelo Sobral Monteiro

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

em A1):
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<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 convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%):
20

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

Mapa VIII - Mário José Neves de Lima

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Mário José Neves de Lima

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.):
Departamento de electrónica, telecomunicações e informática

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 - Micaela Andreia Alegria Antunes

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

Micaela Andreia Alegria Antunes

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
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Mapa VIII - Miguel Augusto Rodrigues Matos Torres

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

Miguel Augusto Rodrigues Matos Torres

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 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 - Nélia Maria Marques da Silva

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

Nélia Maria Marques da Silva

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.):
Departamento de Matemática

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 - Paula Cristina Roque da Silva Rama

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

Paula Cristina Roque da Silva Rama

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
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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 - 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>

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 - Valdemar Inocêncio Esteves

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

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 - Vítor Manuel Sousa Félix

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Vítor Manuel Sousa Félix

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

em A1):
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<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

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

Maria Inês Purcell de Portugal

Branco
Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

Paulo Jorge de Almeida Ribeiro

Claro
Doutor Ciências - Estrutura Molecular 100 Ficha submetida

António José Barbosa Samagaio Doutor
Ciências Aplicadas ao Ambiente -

Energética do Ambiente
100 Ficha submetida

Adão Paulo Soares Silva Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Alexander Plakhov Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Alisa Rudnitskaya Doutor Química 100 Ficha submetida

Ana Luísa Daniel da Silva Doutor Ciência de Materiais 100 Ficha submetida

Ana Margarida Madeira Viegas de

Barros Timmons
Doutor Química 100 Ficha submetida

Ana Maria Clemente Fernandes Doutor Química 100 Ficha submetida

Ana Maria Rebelo Barreto Xavier Doutor
Engenharia Biológica – Tecnologia

Microbiana
100 Ficha submetida

Ana Paula Nolasco Doutor Matemática 60 Ficha submetida

Anabela Tavares Aguiar Valente Doutor Engenharia Química - catálise 100 Ficha submetida

António Jorge Monteiro Neves Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Armando Jorge Domingues

Silvestre
Doutor Química 100 Ficha submetida

Brian James Goodfellow Doutor Química 100 Ficha submetida

Carlos Alberto da Costa Bastos Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Carlos Manuel Santos da Silva Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

Claude Lucien Joseph Boemare Doutor Física do estado sólido 100 Ficha submetida

Dmitry Victorovitch Evtyugin Doutor Química 100 Ficha submetida

Elsa Maria Fernandes de Morais

Sarmento
Mestre Economia 100 Ficha submetida

Fernando Manuel Bico Marques Doutor Ciência e Engenharia de Materiais 100 Ficha submetida

Fernando Manuel de Jesus

Domingues
Doutor Química Orgânica 100 Ficha submetida

Francisco Avelino da Silva Freitas Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

Graça Maria da Silva Rodrigues de

Oliveira Rocha
Doutor Química 100 Ficha submetida

Helena Maria Pereira Pinto Dourado

e Alvelos
Doutor Ciências da Engenharia 100 Ficha submetida

Isabel Alexandra Vieira Brás Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Isabel Maria Boal Palheiros Doutor Química Inorgânica 100 Ficha submetida
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Ivonne Delgadillo Giraldo Doutor Bioquímica 100 Ficha submetida

João António Baptista Pereira de

Oliveira
Doutor Química 100 Ficha submetida

João Augusto Lagoa D'orey Licenciado Engenharia Química 30 Ficha submetida

João Manuel da Costa e Araújo

Pereira Coutinho
Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

Luís António Arsénio Descalço Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Luís Manuel Guerreiro Alves Arroja Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100 Ficha submetida

Luísa Alexandra Seuanes Serafim

Martins Leal
Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha submetida

Manuel António Gonçalves Martins Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Mara Guadalupe Freire Martins Doutor Engenharia Química 100 Ficha submetida

Margarita Guennadievna Evtyugina Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100 Ficha submetida

Maria Clara Ferreira Magalhães Doutor Química 100 Ficha submetida

Maria Eduarda Bastos Henriques

dos Santos
Doutor Química 100 Ficha submetida

Maria Eduarda da Cunha Pereira Doutor Química 100 Ficha submetida

Maria Helena Figueira Vaz

Fernandes
Doutor Ciência e Engenharia de Materiais 100 Ficha submetida

Maria Helena Gomes de Almeida

Gonçalves Nadais
Doutor Ciências e Engenharia do Ambiente 100 Ficha submetida

Maria Isabel Aparício Paulo

Fernandes Capela
Doutor Public Health Engineering 100 Ficha submetida

Maria Manuela Souto de Miranda Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Maria Teresa Seabra dos Reis

Gomes
Doutor Química 100 Ficha submetida

Maria Paula de Sousa Oliveira Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Maria Paula Lopes Reis Carvalho Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Mário Guerreiro Silva Ferreira Doutor Materiais / Eng.Química 100 Ficha submetida

Mário Manuel Quialheiro Simões Doutor Química 100 Ficha submetida

Martyn Pillinger Doutor Química 100 Ficha submetida

Miguel Lopes Batista Viegas Doutor Economia 100 Ficha submetida

Tito da Silva Trindade Doutor Química 100 Ficha submetida

Rute Correia Lemos Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Myriam Alexandra dos Santos

Batalha Nunes Lopes
Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100 Ficha submetida

Silvana Rosa Bittencourt Mestre Estudos Económicos e Sociais 100 Ficha submetida

Mónica Sandra Abrantes de

Oliveira Correia
Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

Regina Maria Brandão de Oliveira

Duarte
Doutor Química 100 Ficha submetida

Susana Estela Faustino Malaquias

Pereira
Licenciado Engenharia Química 30 Ficha submetida

Zhi Lin Doutor Química 100 Ficha submetida

Margarida Isabel Cabrita Marques

Coelho
Doutor Engenharia do Ambiente - Transportes 100 Ficha submetida

Maria Alexandra Castelo Sobral

Monteiro
Doutor Ciências do Ambiente 20 Ficha submetida

Mário José Neves de Lima Doutor Engª Eletrotécnica 100 Ficha submetida

Micaela Andreia Alegria Antunes Doutor Economia 100 Ficha submetida

Miguel Augusto Rodrigues Matos

Torres
Doutor Economics 100 Ficha submetida

Nélia Maria Marques da Silva Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Paula Cristina Roque da Silva Rama Doutor Matemática 100 Ficha submetida

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

Valdemar Inocêncio Esteves Doutor Química Analítica 100 Ficha submetida

Vítor Manuel Sousa Félix Doutor Química 100 Ficha submetida
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http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/98e8392f-4d58-e228-fed0-525c0144341c/formId/3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7/annexId/8e470422-f523-eff1-cfae-52972abbec12
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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 do ciclo de estudos em tempo integral na instituição

65

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

97,9

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

64

4.1.3.2.b Percentagem dos docentes do ciclo de estudos 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)

96,4

4.1.3.3.a Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral com grau de doutor

63

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

94,9

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

2

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)

3

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

2

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)

3

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), determina no artigo 74.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 UA desenvolveu um modelo de avaliação baseado na recolha
exaustiva de dados relativos à actividade 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
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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 respetiva
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, decorre neste momento e até ao final de fevereiro do corrente ano,
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. A

atualização da informação introduzida na plataforma só encerra após a declaração do Avaliado em encerrar o
processo.

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 finalized proposals to the Rector for validation. The students are also involved 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 has been 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
<sem resposta>

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afecto à leccionação do ciclo de estudos. 
O DQ tem 25 funcionários não docentes, em regime de tempo integral. São 12 Técnicos Superiores, 8
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Assistentes Técnicos e 5 Assistentes Operacionais para os seguintes serviços:

Assessor da Direcção (1 Técnico superior )
Secretaria e Contabilidade: funcionários técnicos e administrativos (4 Assistentes técnicos e 1 Técnico

superior )
Economato, Armazém de produtos químicos e material laboratorial, Rede de gases (1 Assistente operacional e

1 Técnico superior )
Oficinas Gerais e Oficina de Vidro (1 Coordenador técnico e 2 Assistentes técnicos)

Apoio às aulas e infra-estruturas de ensino/investigação: técnicos de laboratório (4 Assistentes Operacionais, 1
Assistente Técnico e 9 Técnicos Superiores)

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

Total number of non-academic staff: 25
working regime: full time

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à leccionação do ciclo de estudos. 
O pessoal não-docente é qualificado para as funções que desempenha. Dos onze Técnicos Superiores, nove

têm formação em Química, Bioquímica ou Engenharia Química (seis licenciados, dois mestres e um doutor). Os
dois restantes têm formação superior noutras áreas.

4.2.2. Qualification of the non academic staff supporting the study programme. 

The non-academic staff is qualified for the job. 
Of the eleven senior technicians, nine have a degree in chemistry, biochemistry or chemical engineering (6 have

a Licenciatura (1st cycle), 2 have a Master and 1 has a PhD). The remaining two have superior training in other
areas.

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 (SIADAP) como factor 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 actividade em função dos objectivos
estabelecidos. A partir da missão, da visão, das metas e objectivos da organização são identificados, para cada

nível hierárquico e para cada titular de posto de trabalho, os objectivos a atingir para que no seu todo a
organização possa atingir os objectivos globais. 

O sistema de avaliação de desempenho está integrado no ciclo anual de gestão do DQ. Para tal, são realizados
inquéritos semestrais dirigidos aos utilizadores dos serviços (docentes, investigadores e bolseiros de
investigação), posteriormente analisados pelo director departamental para classificação.

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) as an indispensable tool in human resources management, as it helps to identify
training

needs, improvement of professional performance and focussing staff members on the organization's mission,
guiding their activity towards 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; 
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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. 

Advanced and continuing training programmed for enhancing the qualifications of non-teaching staf:
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 ; 

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

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

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 33.8

Feminino / Female 66.2

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 18.8

20-23 anos / 20-23 years 50.4

24-27 anos / 24-27 years 20.1

28 e mais anos / 28 years and more 10.7

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

Região de proveniência / Region of origin %

Norte / North 25.8

Centro / Centre 65.8

Lisboa / Lisbon 0.4

Alentejo / Alentejo 2.9

Algarve / Algarve 0

Ilhas / Islands 0.8

Estrageiro / Foreign 4.2

5.1.1.4. Por Origem Socioeconómica - Escolaridade dos pais

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

education

Escolaridade dos pais / Parents %

Superior / Higher 18.4

Secundário / Secondary 18.8

Básico 3 / Basic 3 23.5

Básico 2 / Basic 2 17.7

Básico 1 / Basic 1 17.5

5.1.1.5. Por Origem Socioeconómica - Situação profissional dos pais

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 67.5

Desempregados / Unemployed 8.5

Reformados / Retired 9.4

Outros / Others 14.5

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular

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

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano / 1st year 49

2º ano / 2nd year 43

3º ano / 3rd year 57

4º ano / 4th year 35

5º ano / 5th year 50

 234

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

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study cycle demand

2011/12 2012/13 2013/14
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N.º de vagas / No. of vacancies 40 40 36

N.º candidatos 1.ª opção / No. 1st option candidates 18 41 29

N.º colocados / No. enrolled students 40 43 42

N.º colocados 1.ª opção / No. 1st option enrolments 17 19 23

Nota mínima de entrada / Minimum entrance mark 124 133 130

Nota média de entrada / Average entrance mark 140 147 147

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, nomeadamente: 

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; 

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.
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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 counseling 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 organizes 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. 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
UCs 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
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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.

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. 
OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM

• Conhecimento e compreensão dos conceitos fundamentais nas áreas científicas de base (Matemática, Física,
Química e bioquímica), nas áreas complementares (Informática, Engenharia e Gestão Industrial, Ciências e

Engenharia do Ambiente e/ou de Materiais) e em Engenharia Química (conhecimentos teóricos e práticos sobre
processos químicos, incluindo a sua modelação e simulação, e as metodologias essenciais de projecto de

processos químicos e de desenvolvimento de novos produtos).
• Capacidade de aplicação dos conhecimentos das diversas áreas cientificas, para análise crítica e resolução
analítica e/ou numérica de problemas típicos de cálculo científico e de engenharia, no domínio dos processos

químicos, para obtenção da solução mais adequada de acordo com critérios técnicos e/ou económicos
objectivos, recorrendo à bibliografia da especialidade, à experimentação laboratorial e/ou a ferramentas de

simulação de processos. 
• Competências de comunicação (oral e escrita) ; capacidade de trabalho individual ou em equipa, cumprindo

metas e prazos predefinidos; capacidade de auto-aprendizagem ao longo da vida, mantendo-se actualizado face
a novos desafios científico-tecnológicos.

OPERACIONALIZAÇÃO

• A formação nas áreas científicas de base (M, F, Q) concentra-se nos dois primeiros anos do ciclo de estudo. 
• A formação em Engª Química começa no 1ºano curricular, com uma UC introdutória, aumenta gradualmente
ao longo do curso predominando a partir do 3ºano. 

• No final do 3ºano há uma primeira UC de Projecto (8 ECTS) para promover a integração e aplicação de
conhecimentos e competências ao nível de um 1ºciclo (i.e. Licenciatura em Ciências de Engª Química),

mediante a realização acompanhada de um trabalho de grupo de média complexidade e dimensão (Projecto de
uma unidade industrial). No 5º ano a formação em Projecto é reforçada, na UC Anteprojecto (12 ECTS) tirando

partido de competências mais avançadas.
• No 4º e 5º ano são disponibilizadas 5 disciplinas optativas, que uma formação mais especializada indo de

encontro ao perfil de cada aluno.
• No 5ºano, o último semestre curricular é reservado para a realização da Dissertação (30 ECTS) em

exclusividade, em ambiente académico, empresarial ou misto. 

MEDIÇÃO DO GRAU DE CUMPRIMENTO
• Os conhecimentos e competências adquiridos nas unidades curriculares são avaliadas por exames

presenciais escritos, de duração limitada, com ou sem consulta, na Época de Exames (Regime de Avaliação
Final) 

e/ou através da realização de trabalhos/projectos individuais ou de grupo, apresentados sob a forma escrita
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(Relatórios, Monografias, ...) ou apresentação oral e/ou em painel seguida de discussão (Regime de Avaliação
Contínua ou Discreta, consoante o nº de elementos de avaliação) . 

• A Dissertação tem um regime próprio de avaliação (vd Regulamento de Estudos da UA - REUA), realizando-se
prova pública de defesa perante um júri de 3 a 5 elementos, incluindo um arguente externo.

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

measurement of its degree of fulfillment. 
Learning outcomes. 

Graduates will evidence:
• knowledge and understanding of the fundamental concepts in the basic scientific areas (mathematics - M,

physics - F, chemistry and biochemistry - Q), in the complementary areas (Informatics - I, Industrial Eng. and
Management - EGI, Environmental Sciences and Eng.– CEA, and/or Materials Sciences and Eng. - CEM) and in
Chemical Engineering – ChE (theoretical and practical knowledge about chemical processes, including

modeling and simulation, and the methods for project design and chemical product development).
• an ability to apply knowledge from different scientific areas for the critical analysis and resolution of typical

scientific and engineering calculation problems in the field of chemical processes (using analytical and/or
numerical methods), to provide the appropriate solution according to technical criteria and/or economic goals,

using reliable bibliographic information, laboratory experimentation and/or process simulation tools.
• an ability to communicate (both orally and by written); an ability to work individually or to function within a

team, fulfilling predefined goals and deadlines; an ability to engage in life-long learning activities, keeping
updated to face new scientific/technical challenges.

Their translation into the study programme

• The basic scientific areas (M, F, Q) are taught essentially in the first two years of the study cycle.
• An introductory ChE course is delivered in the 1st year. Afterwards the number of ChE courses gradually

increases throughout the curriculum prevailing from the 3rd year on. 
• An introductory project design course (3rd year - 8 ECTS) aims knowledge integration and its application at a

Bachelor level (i.e. 1st cycle in Chemical Engineering Sciences) – small groups of students are guided all the
way through the various steps of the Project of a medium complexity and dimension industrial unit. In the 5th

year process design skills are reinforced in the course ChEng Design Project (12 ECTS) taking advantage of
more advanced knowledge. 

• five elective courses are available in the 4th and 5th years. These are more specialized courses chosen by the
students to suit their preferences or profile.
• The last semester of the 5th year is reserved for the development of the master Thesis (30 ECTS) involving

academic and/or industrial R&D activities.

measurement of fulfillment

• In every course Knowledge and developed skills are evaluated by individual written or oral final exams, (Final
Evaluation) and/or throughout the semester by evaluating the students’ performance in individual or group tasks

/ projects (written reports, monographs, etc. and/or oral/panel presentations followed by discussion (Continuous
or Discrete Evaluation). 

• The master thesis (Dissertation) has a special regime of evaluation (vd REUA) – it includes the public
presentation and discussion of the work with a Jury of 3 to 5 elements, including an external examiner.

6.1.2. Demonstração de que a estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha. 

Após adequação ao Processo de Bolonha (Registo DGES R-734/2006) o curso de Engª Química da UA passou a
Mestrado Integrado, sendo constituído por um ciclo de três anos (180 ECTS) e outro de dois (120 ECTS). A

estrutura curricular foi organizada para garantir que no final do 1º ciclo os estudantes (licenciados em Ciências
de Eng.ª Química) estão aptos para o exercício de uma actividade profissional (nível intermédio) ou para

prosseguir para um 2º ciclo, no mesmo ciclo integrado ou noutros ciclos compatíveis. Por outro lado, permite a
admissão de titulares de outras formações compatíveis de 1º ciclo.

O curso foi organizado em 10 semestres, com 5 disciplinas por semestre, excepto no 5º ano onde o número de
disciplinas é mais reduzido. O número total de horas de contacto em sala de aula foi substancialmente reduzido

(19-20 h/semana do 1º ao 3ºano; 15-16 h/semana no 4º e 5ºano), sem prejuízo da intensidade de trabalho
(individual e em equipa) exigido ao estudante, expressa em número de unidades de crédito ECTS. A cada área

científica foi atribuído um número de disciplinas que satisfaz os requisitos (de créditos e de competências a
adquirir) estabelecidos na estrutura curricular genérica recomendada pela Federação Europeia de Engenharia

Química, EFCE. Os objectivos das várias unidades curriculares estão bem definidos e são divulgados ao
público (acesso.ua.pt) e à comunidade académica (paco.ua.pt).

Com a adequação do curso ao modelo de Bolonha reforçou-se a metodologia de ensino baseada em aulas
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Teórico/Práticas (TP), de frequência obrigatória nos primeiros anos, e incluiu-se no horário escolar uma hora

Orientação Tutorial (OT) por disciplina. Simultaneamente reduziu-se o tamanho das turmas definindo-se um
máximo de 40 alunos por turma TP e de 15 alunos em prática laboratorial (P). Num grande número de disciplinas

as metodologias de ensino centradas no aluno são baseadas na resolução de problemas ou na execução de
mini-projectos, individualmente ou em grupo, que além de permitirem o desenvolvimento das competências

específicas da disciplina promovem as capacidades de estudo autónomo e de pesquisa/recolha/selecção e
análise de informação de diversas fontes. A aquisição de competências de natureza prática (laboratoriais) é

garantida pela frequência de uma série de módulos laboratoriais ao longo do curso.

O plano curricular termina com a Dissertação (10º semestre), que pela sua natureza permite a aquisição e o
exercício de competências complementares interdisciplinares e de inovação tecnológica e/ou investigação
cientifica, podendo decorrer em ambiente académico ou em empresa/indústria do sector químico ou afim.

Neste caso, além do orientador doutorado da UA, há um supervisor no local de trabalho (um profissional com
competências reconhecidas pelo Conselho Científico da UA) 

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

Implementation of the Bologna process (DGES Registration R-734/2006) transformed the Chemical Eng.
programme at UA into an integrated 5-year Master. The curricular structure was organized in two coordinated
cycles (three years - 180 ECTS, followed by two years - 120 ECTS) to ensure that graduates in Chemical Eng.

Sciences (at the end of the 1st cycle) are fit to exercise intermediate level professional activities or to progress
their studies in Chemical Eng. or another compatible 2nd cycle (master programme). Besides, it allows the

admittance of other compatible 1st cycle graduates.

The course was organized into 10 semesters, with 5 courses per semester, except in the 5th year where the
number of courses is lower. The total number of in-class contact hours was significantly reduced (19-20 h/week,

1st -3rd year; 15-16 h/week , 4th - 5th year) and the total working hours required of the student (individually or
within a team) were expressed in ECTS credits. For each scientific area a specific number of courses was

allocated to satisfy the requirements (number of credits and outcomes to be developed) established by the
European Federation of Chemical Engineering, EFCE. The objectives and outcomes of all the curricular units are
well-defined and publicized to the general public (acesso.ua.pt) and to the academic community (paco.ua.pt).

With the Bologna process we reinforced teaching methods based on Theory/Practical classes (TP), with
mandatory class attendance in the first years, and introduced a tutorial class (OT, 1h/week) in the timetable for

each curricular unit. Simultaneously the number of students per class was reduced; typically the maximum
number of students is 40 per TP class and 15 in practical (P) classes. Student-centered methods were adopted

in a large number of curricular units; solving problems completing tasks or mini-projects, individually or in a
group, besides developing the specific scientific skills encourages the development of transversal skills

(independent study, team work, competencies to search/collect/select and analyze information from various
sources, etc). The acquisition of practical skills (laboratory or computational) is guaranteed by a series of
laboratory modules throughout the course.

The last curricular unit is the master thesis (Dissertation – 30 ECTS) which by its on nature allows the

acquisition and exercise of multidisciplinary complementary competences, based on scientific research and/or
technical innovation work carried out in the Academy or in a chemical industry / company of the Chemical

sector or similar. In this last case, a scientific supervisor (a professor or scientist with a PhD) is nominated to
cooperate with the industrial supervisor (a skilled professional recognized by the Scientific Council of UA).

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

Não há prazos definidos para a revisão curricular. A iniciativa parte da Direcção de Curso e/ou Direcção de
Departamento como resultado da auto-avaliação (vd Sistema de Garantia da Qualidade ) ou de avaliação

externa. 

No caso do Mestrado Integrado em Engª Química, após a adequação ao processo de Bolonha (em 2006),
implementou-se uma única revisão em 2012/13. Esta revisão surgiu da reflexão sobre o funcionamento do

curso, baseada nos Relatórios de Concretização do Processo de Bolonha na UA (2008 - 2011) e no exercício de
"Alinhamento curricular das unidades curriculares do DQ", e na apreciação da Ordem do Engenheiros sobre o

processo de candidatura do MIEQ ao Selo EUR-ACE.
Um outro aspecto, incorporado no actual plano curricular, decorreu das indicações da Reitoria da UA para
reduzir as horas de contacto do 4º e 5º ano do mestrado integrado para níveis similares aos dos cursos de

2ºciclo (i.e. 15-16h/semana).
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6.1.3. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 

There is no frequency established for acurricular review. As a result of regular self-assessment (vd Quality
Assurance System) or external evaluation processes, the Programme Committee (DC) in coordination with the

Chemistry Dep. Director evaluates the opportunity for a curricular review.
This situation occurred recently in the Chemical Engineering master programme that carried out a curricular

reform in 2012/13. This review was triggered by our awareness that the 2006/07 curricular plan should be
improved; self-evaluation exercises such as the annual reports “Implementation of the Bologna process in UA”
(2008-2011), the project "Re-organization of the curricular units of the Chemistry Department" and the

evaluation report of Ordem dos Engenheiros (Candidatura do MIEQ ao EUR-ACE Label, 2010/11) were very
important to guide the curricular revision. Another aspect, was the decrease of class contact hours (15-

16h/week in 2nd cycles) to meet the recommendations of UA Rectory.

6.1.4. Modo como o plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 
Os alunos podem ser integrados em actividades extra-curriculares de iniciação à investigação científica, em

regime de voluntariado, desde o 1ºano. Durante a Dissertação são inseridos em grupos de I&D do departamento
(DQ) ou das empresas (caso optem pela tese em ambiente empresarial).

Além disso, há bastantes oportunidades para conhecerem a actividade científica do DQ (palestras e visitas aos

laboratórios organizadas pelos núcleos de estudantes; colaboração na Academia de Verão, Semana da Ciência
e Tecnologia, Research Day, etc...) e para desenvolverem competências científicas no âmbito de determinadas

UC, por exemplo nas disciplinas laboratoriais (2º, 3º e 4ºano) e no Projecto (no 3º e 5ºano) onde se promove:
- a realização de trabalhos de recolha de informação científica e/ou a realização de experiências, com a

posterior análise de resultados e escrita de relatórios; apresentação oral/poster, etc.
- a integração num grupo de trabalho, onde é essencial gerir tarefas e prazos, etc.

6.1.4. Description of how the study plan ensures the integration of students in scientific research. 

Students can be integrated in extra-curricular research activities (iniciação científica), as volunteers, from the
1st year. When doing the master thesis (Dissertation) students are integrated in R&D groups either within the

Chemistry Department (DQ) or in industrial firms.

In addition there are plenty of opportunities to be acquainted with the research activities developed in the
university (lectures and laboratory visits organized by student nuclei; volunteering in “Summer Academy”,
“Science and Technology Week”, “Research day”, etc. ..) and to develop scientific skills in the context of

“Laboratory” curricular units (2nd, 3rd and 4th year) , “Project” curricular units (3rd and 5th year) amongst
others, such as:

- select/analyze scientific information and/or conduct experiments, followed by data analysis and report writing;
oral or poster presentations, etc.

-team building skills, time management, etc.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa IX - ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA / LINEAR ALGEBRA AND ANALITIC GEOMETRY

6.2.1.1. Unidade curricular:

ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA / LINEAR ALGEBRA AND ANALITIC GEOMETRY

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Rute Correio Lemos: 180h TP, 45h OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Helena A.M. Roque – 180h TP + 45h OT

Domenico Antonino Catalano – 180h TP + 45h OT
Maria Conceição Cristo Lopes Costa – 180h TP + 45h OT
Maria Cristina Saraiva Requejo Agra – 120h TP + 30h OT

Pedro Mantas – 60h TP + 15h OT
Helena Margarida dos Santos Vasconcelos Gomes – 60h TP + 15h OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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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.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The learning objectives of this curricular unit, which is addressed to science and engineering courses students,
are basic topics of linear algebra and analytic geometry, providing the conceptual theoretical framework and the

calculus skills needed to the knowledge and development of varied and important applications of mathematics
to other areas. The fundamental skills to be developed by the students are the ability to perform formal algebraic

calculus and to formulate and explicitly solve algebraic problems, including some analytic geometry questions,
use of vector and matrix techniques in several applications, invariant subspaces problem solving, identification

and algebraic manipulation of conics and quadrics.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Matrizes e sistemas de equações lineares

Operações com matrizes. Método de eliminação de Gauss-Jordan. Inversa de uma matriz.
2. Determinantes

Definição e propriedades. Teorema de Laplace. Inversa à custa da adjunta. Regra de Cramer.
3. Vetores, retas e planos

Produto interno euclidiano em Rn. Produto externo em R3. Retas e planos: equações, posição relativa,
distâncias e ângulos.

4. Espaços vetoriais reais
Definição de espaço vetorial real. Espaço gerado, independência linear, bases, dimensão. Coordenadas e
mudança de base. Bases ortonormais em Rn. Projeção ortogonal em Rn.

5. Valores próprios e vetores próprios
Valor próprio, vetor próprio e matrizes diagonalizáveis. Diagonalização ortogonal de matrizes simétricas.

6. Cónicas e quádricas
Equação geral, equações reduzidas e classificação de cónicas e quádricas.

7. Aplicações lineares
Definição de aplicação linear. Matriz de uma aplicação linear. Núcleo e imagem. 

6.2.1.5. Syllabus:
1. Matrices and linear systems of equations

Operations with matrices. Gaussian elimination process.The inverse of a matrix.
2. Determinants

Definiton and properties. Laplace Theorem. Inverse by means of the adjoint. Cramer’s rule.
3. Vectors, lines and planes

Euclidian inner product in Rn. Vector product in R3. Lines and planes: equations, relative position, distances and
angles.
4. Real vector spaces

Real vector space definition. Span, linear independence, basis, dimension. Coordinates and change of basis.
Orthonormal basis in Rn. Orthogonal projection in Rn.

5. Eigenvalues and eigenvectors
Eigenvalue, eigenvector, diagonalizable matrices. Orthogonal diagonalization of symmetric matrices.

6. Conic sections and quadrics
General equation, reduced equations, identification of conic sections and quadrics. 

7. Linear transformations
Definition of linear transformation. Matrix of a linear transformations. Kernel and image.

6.2.1.6. 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.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents of the syllabus of this curricular unit are in coherence with the objectives and provide the students
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with a solid knowledge on the basic concepts of linear algebra and analytic geometry, in the development of
matrix calculus techniques, which allow the formulation and resolution of problems with algebraic components

and with applications to other areas of science and engineering.

6.2.1.7. 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 aulas OT destinam-se ao esclarecimento de dúvidas e à resolução de
problemas adicionais, para consolidação dos conhecimentos anteriormente adquiridos. Alguns documentos de

apoio ao estudo estão disponíveis na plataforma de eLearning da UA, nomeadamente um guião contendo os
principais tópicos lecionados nas aulas TP e folhas de exercícios, algumas contendo exercícios de aplicação a

diversas áreas, e provas de avaliação de anos letivos anteriores. A modalidade de avaliação definida nesta
unidade curricular é a avaliação discreta, envolvendo três provas de avaliação escritas com igual peso na

classificação final. Em alternativa, os alunos que podem submeter-se ao exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In theoretical-practical classes (TP) the aim is the exposition of the scheduled contents of the syllabus, the

explanation of key examples and the resolution of diverse exercises. The tutorial guidance classes (OT) are
addressed to clarify students’ doubts and to the resolution of additional problems, in order to consolidate the

previously acquired knowledge. Some documents to support the study are available at the UA eLearning
platform, namely a guide with the main topics taught at the TP classes and exercises sheets, some containing

problems with applications to other areas, and a list of examinations from previous years. The assessment
method defined is the so-called discrete one, involving three written assessment moments with the same
weight on the final classification. Instead the students may perform the final examination.

6.2.1.8. 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.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching strategies are in coherence with the curricular unit aims, and the co-ordination between the

fundamental theoretical knowledge and the resolution of problems involving the application of concepts is
emphasized, as well as the development of logic and abstract thinking.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

B. Kolman e D. R. Hill, Introdução à Álgebra Linear com Aplicações, Editora LTC, Rio de Janeiro, 2006 (8.ª
edição). ISBN: 85-216-1478-0; 

I. Cabral, C. Perdigão e C. Saiago, Álgebra Linear, Escolar Editora, Lisboa, 2010 (2.ª edição). ISBN: 978-972-592-
239-2;

A. P. Santana e J. F. Queiró, Introdução à Álgebra Linear, Gradiva, 2010. ISBN: 978-989-616-372-3;
W. K. Nicholson, Álgebra Linear, McGrawHill, São Paulo, 2006 (2.ª edição). ISBN:

85-86804-92-4;
A. Monteiro, G. Pinto e C. Marques, Álgebra Linear e Geometria Analítica - Problemas e Exercícios, McGrawHill
de Portugal, Lda., 1995. ISBN: 972-8298-66-8.

E. Giraldes, V. H. Fernandes e M. P. M. Smith, Curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica, McGrawHill de
Portugal, Lda., 1997. ISBN: 972-8298-02-1;

Mapa IX - ANTEPROJECTO EM ENGENHARIA QUÍMICA / CHE DESIGN PROJECT

6.2.1.1. Unidade curricular:
ANTEPROJECTO EM ENGENHARIA QUÍMICA / CHE DESIGN PROJECT

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Susana Estela Faustino Malaquias Pereira: (60 h = 30 h-T + 2x15 h- P)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Francisco Avelino da Silva Freitas: (50 h = 30 h TP+ 20 h-OT)
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Realizar estudos de mercado e de viabilidade económica de projetos industriais.
Compreender as principais atividades envolvidas no desenvolvimento dos pacotes de engenharia de
base/detalhe de um determinado projeto industrial, e atividades envolvidas na execução de projetos industriais.

Na área da simulação de processos:
-Escolher modelos termodinâmicos, dados cinéticos e processuais conforme o tipo de processo que se

pretende simular.
Dimensionar sistemas de bombagem, permutadores calor, e unidades de separação com apoio do simulador

Aspen Plus.
Realizar folhas de simulação (PFD), de sistemas processuais completos, casos base de simulação e associa-

lhes funções de custo e/ou funções objetivo que permitam à análise económica.
-Simular/analisar parcial ou totalmente um projeto industrial de média dimensão, em particular, o

desenvolvimento de um caso base e simulação estado estacionário do processo em questão, com especial
ênfase de processos em estado estacionário.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To perform market studies and economic feasibility studies of industrial projects.
To understand the main activities involved in the engineering and execution stages of industrial projects.

To apply the knowledge gained from the remainder of the course curricula to a specific design project from
process conception to flowsheet preparation, equipment specification and design as well project economics
evaluation.

To understand the use of process simulators and its limitations, specifically, Aspen Plus by developing process
flowsheet, selecting the correct properties database, kinetic and performance data of the process units under

simulation (pumps, heat exchangers, reactors) and apply the economics module of Aspen Plus to the design.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Introdução aos estudos de mercado
Análise da viabilidade económica projetos industriais
Desenvolvimento da engenharia básica (design basis, balanços massa/energia, diagramas, listas de projeto,

especificações técnicas, HAZOP e layouts)
Desenvolvimento da engenharia detalhe (procura, documentação final de projeto, manuais

operatórios/analíticos)
Execução de projeto (licenciamentos, montagem, comissionamento e start-up)

Realização de um projeto industrial de média dimensão (desenho do processo, preparação dos diagramas,
desenho do equipamento ao estudo de viabilidade económica).

Introdução à simulação em Aspen. Folhas de simulação, PFD. Modelos termodinâmicos e
cinéticos.Equipamentos de mistura, separação, permutadores de calor, bombas e reatores. Especificação de

variáveis de processo, reciclos,convergência, estudo de sensibilidade. Dimensionamento de sistemas de
bombagem, permutadores de calor e colunas de separação. Análise de custos e cálculo de utilidades.

6.2.1.5. Syllabus:

Introduction to Market studies
Project economics

Project engineering packages (basic and detailed engineering)
Project execution phases
CHE design project from process conception to flowsheet preparation, equipment spec and design as well

project economics evaluation.
Introduction to process simulation, using Aspen. Simulation Flowsheets (PFD). Thermodynamic and kinetic

models. Mixture process equipment’s, separation, heat exchangers, pumps, and reactors. Specification of
process variables, recycle streams, convergence, sensibility analysis. Design of pumping systems, heat

exchangers, and separation columns. Cost analysis and utilities calculations using flowsheets. 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os primeiros tópicos teóricos sustentam a base para realizar estudos de mercado e viabilidade económica de

projetos industriais. As componentes teóricas dedicadas ao desenvolvimento do pacote de engenharia de base
permite compreender o desenvolvimento de casos base de engenharia, e simular os mesmos quando

implementados num simulador comercial. O ensino da utilização do software Aspen Plus permite suprir este
requerimento, e analisar as possíveis alternativas, por meio de estudos de curvas de sensibilidade e

otimização. Pela associação dos componentes da folha de simulação à estrutura de cálculo de custos o aluno
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pode completar o estudo de viabilidade económica e propor as melhores alternativas, exemplificado em casos

de estudo industriais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The Tutorial modules of the course will give the students, together with the knowledge from our basic units of
the curricula, the basic knowledge to develop a medium scale plant design project. The use of Aspen Plus
simulator will allow to fullfill this requirement, and to analyse possible alternatives, by means of sensitive

curves and optimization. By the association of components flowsheet simulation to the costs calculation
structure, the student can complement the viability economic study and propose the best alternatives

exemplified by industrial case studies.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Parte teórica (T) tem avaliação por exame final, com a duração de 2h/semana. A Componente prática (P) com a

duração de 1h/semana, onde será feita a orientação e o acompanhamento do desenvolvimento de um projeto de
média dimensão realizado em grupos de 3 a 4 alunos, será avaliada com base no trabalho realizado ao longo do

semestre e na apresentação e discussão do Relatório de projeto. A componente TP com a duração de
2h/semana, onde será lecionada a utilização do simulador Aspen é avaliada através de pequenos exercícios

realizados em forma individual ou em grupo, com um peso de 40% na classificação final. A cada componente
será atribuída uma classificação de 0 a 20 valores. A classificação final (CF) será obtida com os seguintes

fatores de ponderação: CF = 20% Nota T + 40% Nota P + 40% Nota TP. Para obter Aprovação o estudante
deverá obter uma classificação final igual ou superior a 9,5 valores e classificação em cada componente igual

ou superior à Nota mínima de 8,5 valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The tutorial lectures (component T) of the course will be evaluated by a final exam and will have a lecturing

period of 2h per week. The CHE design project will be performed in groups of 3/4 students and the Practice
component (P) of the course, which will have a lecturing period of 1h per week, will be used for continuous

evaluation of the project development along the semester. The Tutorial/Practics component (TP) of the course
will have a lecturing period of 2h/week and will cover the use of the process simulator Aspen Plus. The

evaluation of this course component will be made by working out small exercises along the semester, also
performed in groups of 3/4 students. The final grade will be a weighed average calculated as: FG=20%T
grade+40% P grade + 40% TP grade. The student will be graded on a 0-20 basis. Minimum grade under each

component will be 8.5.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Nas aulas T são lecionadas as componentes teóricas através de breves apresentações com apoio de vídeo
projetor numa sala especialmente condicionada e equipada com computadores com acesso a internet e

licenças de Aspen. A aulas P são desenvolvidas na mesma sala, e informação técnica do tipo processual e / ou
económica são fornecidas para dar suporte aos temas de projeto previamente definidos e distribuídos, por

grupos de 3-4 alunos. Esta componente permite cumprir com o objetivo de desenvolver um pacote de base de
engenharia e mediante interação semanal com os estudantes e orientar o progresso do trabalho prático. A

componente TP, desenvolvida por meio de sessões tutoriais, fornece a formação de base no simulador Aspen
Plus, que está instalado e licenciado para utilização na sala de computadores já mencionada. Esta atividade

permite ao aluno ganhar conhecimento no simulador, na solução de problemas de pequena dimensão, e durante
o semestre, avaliar a possibilidade de utilizar / incluir esta ferramenta no trabalho prático do projeto. Todas as

atividades, T, P e TP estão documentadas e a informação fornecida aos alunos é mantida e distribuída através
dum servidor Moodle instalado no Campus, onde os alunos inscritos na disciplina têm acesso direto aos

materiais de apoio, e podem fazer seguimento em tempo real, dos progressos das avaliações parciais,
decorrente das entregas dos pequenos trabalhos, intervenções durante o semestre e atualizações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Tutorials will be taught based on specific presentations on a classroom equipped with computers and internet
availability and Aspen licences. The P component will be lectured on the same classroom and the supporting

data for the design project can be readily downloaded from the internet when necessary. The P component will
also allow for the necessary teacher-student interaction along the semester. The TP, also lectured on the same
computer classroom will allow the students to learn and understand the simulator tools by solving small scale

simulations and later on apply them to the specified design project if applicable. All course documentation will
be available to the students via the Moodle server installed on Campus. The students will also have access to

the course grades (partial and final grades) through this platform.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:

Abecassis, F et al, Análise económica e financeira de projectos, Fundação Calouste Gulbenkian, 4ª edição,
2000.

Turton, R. et al, Analysis, synthesis and design of chemical processes, Prentice Hall, PTR, 1998
Ulrich, A guide to chemical engineering process design and economics, John Wiley&Sons, Inc, 1984
Coulson, J.M. et al, Chemical Engineering, Vol VI, 4th edition, Elsevier, 2005. 

Sommerfeld, J.T., Petrochemical plant costs for the new millennium, Hydrocarbon Processing, June 2001.
Schefflan, R., Teach Yourself The Basics of Aspen Plus. Wiley-Blackwell, Oxford, 2011.

Seider, W. D.; Seader, J. D. and Lewin, D. R., Product & Process Design Principles, Segunda edição, John Wiley,
2004, USA.

Mapa IX - APLICACIONAIS PARA CIENCIAS E ENGENHARIA / APPLICATIONAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING

6.2.1.1. Unidade curricular:
APLICACIONAIS PARA CIENCIAS E ENGENHARIA / APPLICATIONAL FOR SCIENCE AND ENGINEERING

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Adão Paulo Soares Silva: 90h TP, 30h P

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Mário José Neves de Lima (2h-TP, 4h-P)
Carga semestral: 30h TP, 60h P

Susana de Jesus Mota (4h-TP,8h-P)

Carga semestral: 60h TP, 120h P

Filipe Miguel Teixeira Pereira da Silva (4h-TP,6h-P)

Carga semestral: 60h TP, 90h P

António Manuel Duarte Nogueira (4h-TP,6h-P)
Carga semestral: 60h TP, 90h P

Susana Isabel Barreto de Miranda Sargento (2h-P)

Carga semestral: 30h P

Luis Filipe Mesquita Nero Moreira Alves (2h-P)
Carga semestral: 30h P

Óscar Narciso Mortágua Pereira (6h-TP,6h-P)

Carga semestral: 90h TP, 90h P

Paulo Miguel Nepomuceno Pereira Monteiro (2h-TP,2h-P)
Carga semestral: 30h TP, 30h P

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Pretende-se com esta disciplina fazer uma primeira abordagem ao estudo de diferentes técnicas de resolução
de problemas, comuns a diferentes áreas da Ciência e da Engenharia, e introduzir um paradigma computacional

que, devido ao elevado grau de funcionalidade que apresenta, permite uma rápida formulação e teste de
soluções.

Os principais objetivos a atingir são os seguintes:
• proporcionar uma introdução à computação e visualização científica 

• desenvolver uma capacidade geral de resolução de problemas que estimula a construção de soluções,
baseadas em princípios do “saber pensar” e do correspondente “saber fazer”; 

• promover um conhecimento genérico do universo MATLAB, nas suas vertentes computacionais e de
visualização, reforçando a perspetiva de que se trata de uma ferramenta de trabalho que deve ser usada
recorrentemente ao longo do curso.

• Competências acrescidas em estratégias de resolução de problemas

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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In this course we intend to make a first approach to the study of different techniques to solve problems,
common to several areas in science and engineering, and to introduce a computational paradigm that, due to the

high functionality degree associated, allows a quick formulation and test of solutions.
The main goals are:

• allow an introduction to scientific computation/ visualization

• develop an ability to solve problems that stimulates the development of solutions, based on principles of
“knowing to think” and the corresponding “knowing to do”

• promote a generic knowledge of the MATLAB universe, in its computational and visualization components,
reinforcing the perspective that it is a working tool that shall be used during the course

• Additional competences in strategies for solving problems

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1-Ferramentas Computacionais para a resolução de problemas: Introdução ao Matlab

2-Variáveis no Matlab 
Vectores, matrizes

Geração de uma sequência de números - Operador (:) 
Indexação de Matrizes
“Scripts” no Matlab

3-Criação de Matrizes de forma automática
Operações com Matrizes

Operações “elemento a elemento”
Séries geométricas no Matlab

4-Indexação lógica
Polinómios

Gráficos 
5-Sobreposição de funções no mesmo gráfico

Gráficos de variável complexa
Espaçamento linear vs logarítmico 

6-Geração de números aleatórios
Alguns parâmetros estatísticos
Sequências Aleatórias

Aproximação do cálculo de probabilidades
7-Resolução de problemas pelo método de Monte Carlo

Calculo Simbólico
Elementos de Álgebra

8-Curvas no Espaço e a Função plot3
Gráficos 3D de Superfícies

9-Programação no Matlab 
Vectorização de Algoritmos

10-Scripts” versus Funções
Funções em Matlab 
Controlo do número de parâmetros

Depuração de funções
11-Importação e exportação de dados do Matlab 

Aproximação linear no Matlab

6.2.1.5. Syllabus:
1-Computational tools to solve problems: Introduction to Matlab

2-Variables in Matlab
Mathematical functions

Vectors, matrices
Sequences – (:) operator

linspace
Indexing matrices

“Scripts” in Matlab
3-Matrices – automatic creation

Operations with matrices
Matrices manipulation
Point to point operations

Geometric series in Matlab
4-Logical indexation

Polynomial
Basic plots
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Plotting Polynomial
5-Graphs in the same plot

Subplot
Plotting complex numbers and functions

Logspace
Plot using logarithmic scale (x and y)

6-Random matrices and sequences (rand and randn)
Histograms
Statistical functions

Approximation to probability calculation
7-Area calculation using Monte-Carlo method

Algebra
Symbolic calculation of integrals

8-3D graphs: curves (plot3) and surfaces (surf)
Contour and pcolor functions

Other 3D functions
9-Programming using Matlab

Decision/repetition: if, for and while
10-Scripts” versus Functions
11-Importing and exporting data from MATLAB

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

De forma a se atingir os objectivos o curso aborda vários temas fundamentais:
Inicialmente é feita uma introdução ao software usado no curso, o Matlab (muito usado no meio académico e
industrial).

São apresentados os conceitos básicos para o funcionamento do software (definição de variáveis, vectores,
matrizes, etc).

São apresentadas ferramentas que permitam a resolução eficiente de problemas complexos em diferentes
áreas da ciência e engenharia (resolução de problemas através do método de Monte Carlo, introdução de

programação em Matlab, criação de funções e aproximação linear, etc). 
O curso também cobre aspectos de visualização gráfica dos resultados obtidos (gráficos 2D e 3D) e

importação de dados em vários formatos para o Matlab. 
Todos estes conceitos teóricos são aplicados pelos alunos na resolução de problemas concretos nas aulas

práticas, o que permite atingir os objectivos da unidade curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
To achieve the goals, the course addresses several key topics:

First, a brief introduction to the MatLab software is given (it is widely used in academia and industry).
The basic concepts for software functionalities are presented (e.g., definitions of variables, vectors, matrices,

etc)
The main tools that enable the efficient resolution of complex problems in different areas of science and

engineering are introduced (problem solving through the Monte Carlo method, introduction to programming in
Matlab, creating MatLab functions, linear approximation, etc).
The course also covers aspects of graphical visualization of results (2D and 3D) and data loading in various

formats to Matlab.
All these theoretical concepts are applied by students in solving concrete problems in practical/lab classes,

which allows achieving the objectives of the course.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia:

Aulas teórico-práticas para exposição dos conteúdos programáticos. Consiste na apresentação dos conceitos
teóricos e resolução de problemas ilustrativos. 

Aulas práticas/laboratório para a resolução de problemas no Matlab
Aulas de apoio, onde os alunos têm oportunidade de tirarem dúvidas de ambas as componentes (teórica e

prática).

Avaliação
4 Momentos de Avaliação com os seguintes pesos

Avaliação 1, 2 e 3, feitos nas aula prática, (10%), (15) e (25%), respectivamente
Exame final (50%)
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lecturing
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.
Practical /Lab, to solve concrete problems by using the Matlab. 

Support classes, where the students have opportunity to espouse their doubts of both components (theoretical
and practical)

Grading
4 Examination periods with the following weight

Examination 1, 2 and 3, done in the Lab classes, (10%), (15) e (25%), respectively. 
Final examination (50%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
De forma a se atingir os objectivos de aprendizagem o curso está dividido em três componentes fundamentais:

Uma componente teórica onde são apresentados as ferramentas que permitem a resolução eficiente de
problemas complexos. Nestas aulas os alunos são incentivados a participarem activamente na resolução de

problemas ilustrativos.
Uma componente prática, onde os alunos aplicam os conhecimentos obtidos na componente teórica, para a
resolução eficiente de diversos problemas concretos. De realçar que nesta componente os estudantes são

incentivados a terem uma altitude pró-activa na resolução dos problemas em Matlab. 
Uma componente de apoio, onde os alunos podem expor as suas dúvidas de ambas as componentes. 

De realçar ainda a avaliação continua com quatro momentos de avaliação, o que permite fazer um bom
acompanhamento do desempenho do estudante ao longo do curso.

A combinação destas componentes permite, de uma forma eficaz, atingir os objectivos de aprendizagem, uma
vez que combina os aspectos teóricos com uma forte componente prática. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In order to achieve the learning outcomes the course is divided into three key components:
A theoretical component where are given the tools that enable the efficient resolution of complex problems. In

these classes, the students are encouraged to actively participate in solving illustrative problems.
A practical component where the students can apply the knowledge obtained, in the theoretical component, for

an efficient resolution of several practical problems. It should be emphasized that in this component the
students are encouraged to take a proactive altitude in solving problems.

A support component, where the students can expose their doubts of both components (theoretical and
practical). 
Also, it should be emphasized the four examination times, which allows us to do a good monitoring of student́s

performance throughout the course.
The combination of these components allows achieving efficiently the learning outcomes, since it combines the

theoretical aspects with a strong practical component. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Diapositivos das aulas TP e fascículos de problemas das aulas práticas
“MatLab num instante”, José Vieira, Universidade de Aveiro.
“Getting Started with Matlab”, Version 6, The Mathworks Inc. 

“MatLab 7, Curso Completo”, Duane Hanselman, Prentice Hall.

Mapa IX - BIOQUÍMICA / BIOCHEMISTRY

6.2.1.1. Unidade curricular:
BIOQUÍMICA / BIOCHEMISTRY

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ivonne Delgadillo: (50 h =30 h T + 15 h OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n. a.
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC visa que o aluno:

Adquira um conhecimento básico dos fundamentos da Bioquímica e da sua relação com as outras ciências,
nomeadamente com os novos desenvolvimentos que utilizam o conhecimento sobre composição e

organização dos sistemas biológicos para o desenvolvimento de novos sistemas que imitam o comportamento
biológico

Obtenha uma visão globalizante das potencialidades da aprendizagem de uma linguagem química e a sua
utilização na descrição de sistemas biológicos
Possua a capacidade de relacionar as estruturas das biomoléculas com as suas funções

No final da Disciplina, o aluno deve ser capaz de:
Relacionar as estruturas das biomoléculas com as suas estruturas e funções

Relacionar a estrutura e função das macromoléculas com as características dos sistemas biológicos
Interpretar a importância e ubiquidade das vias metabólicas nos sistemas biológicos conhecidos

Relacionar a Bioquímica com fatos importantes da vida quotidiana, relacionadas com a saúde, o ambiente e a
indústria

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

In this course is intended that the student: 
Get a basic understanding of the fundamentals of biochemistry (composition and organization of biological

systems) and its relationship with other sciences, especially with the development of new systems which
mimic the biological behavior.

Get a broad vision of the potential of learning a chemical language and its use in describing complex systems
like biological systems.

Possess the ability to relate the structures of biomolecules with their functions.
At the end of the discipline, students should be able to:

Relate the structures of biomolecules with their functions.
Relate the structure and function of macromolecules with the characteristics of complex biological systems.
Interpret the significance and ubiquity of the metabolic pathways in biological systems known, as in humans,

animals, plants and microorganisms.
Relate biochemistry with important facts of everyday life concerning health, environment and industry.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos de Bioquímica
Fundamentos celulares

Células procariotas e eucariotas, membrana plasmática, organelos
Citoesqueleto. Sistemas auto-organizados

Propriedades do carbono
Configuração, conformação, isomeria

Fundamentos físicos
Transformação de energia.Fluxo de electrões

Entropia, energia livre, entalpia
Acoplamento de reacções em sistemas biológicos

Metabolismo, catabolismo e anabolismo
Glicólise.Reacções.Balanço energético
Fundamentos genéticos

RNA, DNA.Conservação da informação genética
Evolução química, primeiros compostos orgânicos

Evolução biológica, genoma, genes, mutação
2. Biomoléculas

Hidratos de carbono
Monossacarídeos:aldoses e cetoses

Oligossacarídeos:ligação glicosídica
Polissacarídeos

Lípidos
Ácidos gordos, triglicéridos, fosfolípidos, glicero- e esfingo-fosfolípidos
Aminoácidos, péptidos, proteínas

Aminoácidos, classificação, propriedades ácido-base
Ligação peptídica.Estruturas das proteínas

Enzimas
Centro ativo;especificidade.Co-fatores

Vitaminas e Co-enzimas
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6.2.1.5. Syllabus:

1. Foundations of Biochemistry
Cellular foundations

Prokaryotic and eukaryotic cells, plasma membrane, organelles
Cytoskeleton. Self-organizing systems
Carbon Properties

Configuration, conformation, isomerism
Physical foundations

Energy transformation. Electron flow
Entropy, free energy, enthalpy

Coupling reactions in biological systems
Metabolism, catabolism and anabolism

Glycolysis. Reactions. energy balance
Genetic foundations

RNA, DNA. Conservation of genetic information
Chemical evolution, first organic compound
Biological evolution, genome, genes, mutations

2. Biomolecules
Carbohydrates

Monosaccharides: aldoses and ketoses
Oligosaccharides: glycosidic bond

Polysaccharides
Lipids

Fatty acids, triglycerides, phospholipids, glycero-and sphingo-phospholipids
Amino acids, peptides, proteins

Amino acids, classification, acid-base properties
Peptidic bond. Structure of proteins.
Enzymes

Active center; specificity. Co-factors
Vitamins and Co-enzymes.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos cobrem de forma sequencial os objectivos tradicionais de uma disciplina de
Bioquímica, integrando o conhecimento nos sistemas biológicos. Os diversos tópicos são apresentados por

forma a sublinhar as implicações que as diferentes macromoléculas e fenómenos, têm nos sistemas biológicos
em diferentes contextos, e a sua importância ao nível do que actualmente conhecemos em relação à saúde,

meio ambiente ou desenvolvimentos industriais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus covers, sequentially, the traditional objectives of a Biochemistry discipline, integrating knowledge
into the biological systems. The various topics are presented with the aim of highlighting the implications that
macromolecules and phenomena have, in different contexts, in biological systems, and its importance in terms

of the nowadays knowledge regarding health, environment or industrial developments.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

No plano de estudos a Bioquímica é uma disciplina teórica. As aulas consistirão na discussão dos diversos
tópicos, no pressuposto que o aluno terá preparado previamente o material que será discutido com base na
bibliografia fornecida através do Moodle. Serão realizados na aula os exercícios individuais necessários à

compreensão dos tópicos desenvolvidos. Serão mencionados exemplos da aplicabilidade do conhecimento dos
sistemas biológicos no desenvolvimento de produtos científicos e/ou industriais que ajudem a contextualizar a

importância e aplicabilidade desta área do conhecimento.
A avaliação da disciplina de Bioquímica é por avaliação discreta, com a realização de 3 testes intercalares ao

longo do Semestre no período das aulas teóricas (60% da nota final), complementadas com uma prova escrita
presencial de duas horas no final do Semestre.

Nota Final: Teste 1 (20%) + Teste 2 (20%) + Teste 3 (20%) + Exame Final (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the study plan, Biochemistry is a theoretical discipline. The classes consist of the discussion of the different

topics on the assumption that the student has previously prepared the material that will be discussed, based on
the bibliography provided via Moodle. Practical exercises, needed to understand the topics, are solved in the

classroom. Examples of the applicability of the facts about biological systems in the development of industrial
products will be mentioned, helping to contextualize the importance and applicability of this field.
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According to the Regulation of Studies Degree from the University of Aveiro, the assessment is mixed
(discrete), with the accomplishment of three progress tests throughout the semester, during the lectures period

(60 % of the final grade), supplemented with a written examination of two hours at the end of the semester.
Final Note: Test 1 (20%) + Test 2 (20%) + Test 3 (20%) + Final Examination (40%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.
As metodologias de ensino foram escolhidas para dar resposta aos objetivos da UC e a seu número de ECTS

(4). Desta forma é necessário maximizar o trabalho durante a aula (2h), estimulando os alunos a participarem na
discussão dos tópicos e a apresentar as suas dúvidas, por forma a facilitar a compreensão e simplificar o

estudo posterior.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodologies were chosen to meet the goals of UC and its number of ECTS (4). Thus it is

necessary to maximize the work during class (2h), encouraging students to participate in the discussion of the
topics and submit their questions in order to facilitate understanding and simplifying the study.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
D.L. Nelson e M.M. Cox (2005) Lehninger – Principles of Biochemistry, 4th Edition, Freeman, NY. 

Consulta:

J.M. Berg, J.L. Tymoczko e L. Stryer (2002) - Biochemistry, 5t Edition, Freeman, NY 
D. Voet, J.G. Voet e C.W. Pratt (1999) Fundamentals of Biochemistry, John Wiley, N.Y.

Mapa IX - CÁLCULO I / CALCULUS I

6.2.1.1. Unidade curricular:
CÁLCULO I / CALCULUS I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Isabel Alexandra Vieira Brás 180h TP + 45h OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Ana Pilar Foulquié Moreno – 180h TP + 45h OT
Helena Marilde Cardoso – 180h TP + 45h OT

Maria Elisa Carrancho Fernandes – 120h TP + 30h OT
Maria Manuela Fernandes Rodrigues – 180h TP + 45h OT

Paulo José Fernandes Almeida – 180h TP + 45h OT
Ricardo Jorge Gonçalves Pereira – 120h TP + 30h OT
Vera Karlamova – 60h TP + 15h OT

Milika Andjelic – 60h TP + 15h OT

6.2.1.4. 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
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.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To equip students with basic training in mathematics in order to provide the necessary foundations for further

study in various specific areas. 
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To develop the intuition, the logical-deductive reasoning and abstraction, when dealing with mathematical
problem solving.

In particular we intend to develop the ability to analyze real functions of a real variable (graphical representation,
the study of asymptotic behavior, continuity, differentiability, existence of extremes local / global, etc.); the

ability to perform various techniques of integration of real functions (the determination of primitives, the
acquisition of the concept of Riemann integral, its calculation and its application to problems involving the
calculus of areas). Students must also acquire skills in analyzing the convergence of improper integrals.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Estudo de funções reais de variável real: Noções topológicas em IR; Recapitulação sobre limites,

continuidade, Teorema de Bolzano, derivação, extremos, assíntotas e esboço do gráfico; Função inversa;
Funções trigonométricas inversas; Derivada da função inversa; Teoremas de Weierstrass, de Rolle, de
Lagrange e de Cauchy; Regra de Cauchy.

2. Integração de funções reais de uma variável real. Integral indefinido: propriedades e integrais imediatos,

integração por partes, integração por substituição, integração de funções racionais. Integral de Riemann;
definição e propriedades, critérios de integrabilidade, Teorema Fundamental do Cálculo Integral, Teorema 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 primeira, segunda e terceira espécie;

Critérios de convergência para integrais impróprios; Convergência absoluta de integrais impróprios.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Study of real functions with real variable: Topological notions in the set of real numbers; Recapitulation about

limits, continuity, derivative, 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 real variable: Indefinite integral of a function, rules of integration; 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,
integral expressions for areas, 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.

6.2.1.6. 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.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The contents are divided into two main themes: analysis of real functions of a real variable and integration of

real functions of real variable.
In each of them, we have selected the key aspects in order to ensure, in particular, the ability to analyze various
properties of real function of real variable, related to continuity and differentiability, and the ability to perform

several integration techniques and master their applications.

6.2.1.7. 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.

A avaliação é constituída por duas provas escritas presenciais que têm igual peso na classificação final. 
Em alternativa, o aluno pode optar por uma prova escrita presencial final.



12/20/13 ACEF/1314/10932 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=61a7208c-827a-40d9-a195-525c0095bcf0&formId=3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7 71/220

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

This u.c. has a unique component: TP. In this context, we have tried to combine the exposition of the theoretical
results with the presentation and discussion of various examples and problem solving / exercises. In order to

standardize the notation and methods of teaching in different classes (this u.c. works with 21 classes divided by
9 teachers) a set of slides, covering all of the contents, have been available in Moodle. There, collections of

exercises / problems, and respective solutions have been also available. These exercises/ problems were
partially solved in class. A good portion of them are to be solved by students as part of their self-study. The OT

classes are used in order to help students with any difficulties that they have encountered in their self-study.
The assessment consists of two written tests that have equal weight in the final grade.

Alternatively, students may opt for a final and unique written test.

6.2.1.8. 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.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The model of theoretical-practical classes has proved to be a good option to achieve the objectives.

The teaching approach leads to a gradual acquirement of the theoretical and practical concepts, stimulating a
pro-active learning. The presentation of examples and practical exercises aims to stimulate the interest of the

students for the course.

6.2.1.9. 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. Swokowski, 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 IX - CÁLCULO II / CALCULUS II

6.2.1.1. Unidade curricular:

CÁLCULO II / CALCULUS II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Paula de Sousa Oliveira, 120h TP, 30h OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Ana Helena Alves de Malta Roque – 120h TP + 30h OT

Ana Paula Branco Nolasco – 120h TP + 30h OT
Ana Pilar Foulquié Moreno – 120h TP + 30h OT

Evgeny Lakshtanov – 60h TP + 15h OT
Eloísa Catarina M. F. Amaral e Macedo – 60h TP + 15h OT
Dirk Hofmann – 120h TP + 30h OT

Carla Maria Neto da Cruz – 60h TP + 15h OT
Luís Miguel Almeida da Silva – 60h TP + 15h OT

Luís António Arsénio Descalço – 120h TP + 30h OT
Maria Manuela Fernandes Rodrigues – 120h TP + 30h OT

Maria Cristina Saraiva Requejo Agra – 120h TP + 30h OT
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Paulo José Fernandes Almeida – 60h TP + 15h OT

Rute Correia Lemos – 60h TP + 15h OT
Rui Filipe Alves Silva Duarte – 60h TP + 15h OT

6.2.1.4. 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.

6.2.1.4. 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.
The ability to understand the use of series, either numerical or some specific function series. Solving differential

equations and applying them to some practical cases.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Transformada de Laplace: Definição e propriedades; Transformada inversa

Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs): Conceitos básicos e terminologia. EDOs de 1ª ordem. 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

Séries Numéricas: Séries convergentes e divergentes. Convergências absoluta e simples. Critérios de
convergência (comparação, integral, D’Alembert, Cauchy). Critério de Leibniz para séries alternadas.

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
Sucessões e Séries de Funções: Séries de Taylor. Séries de Fourier

6.2.1.5. Syllabus:
Laplace Transform: Definition and properties. Inverse Laplace Transform.

Elementary differential equations: Basic concepts and notation. Differential equation of first order. 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
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
Power series and Taylor's formula

Radius and interval of convergence. Taylor's Theorem
Sequences and series of functions

Taylor’s series. Fourier series

6.2.1.6. 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.

6.2.1.6. 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
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• 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.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas 4 horas teórico-práticas semanais são lecionados os conteúdos do programa fixado para a disciplina

(resultante dos compromissos que o Departamento de Matemática assumiu com os departamentos
responsáveis pelos cursos cujo plano curricular integra a UC), integrando a exploração teórica dos conceitos e

resultados teóricos com a apresentação de exemplos práticos e teórico-práticos significativos.
A hora de orientação tutorial associada a cada uma das turmas destina-se, fundamentalmente, 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 três momentos de avaliação, consistindo em três testes escritos
T1, T2 e T3 ou por exame final, EF, compreendendo toda a matéria lecionada. 

6.2.1.7. 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. 
If the student only goes to final exam, his final classification will be the one of the exam.

6.2.1.8. 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.

6.2.1.8. 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.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Almeida, Cálculo II – Texto de apoio 2011/12 (disponível na plataforma Moodle da UA)
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)
J. Stewart, Cálculo, Vol. I e II, Pioneira Thomson Learning, São Paulo, 2001

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
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E. Lages Lima, Curso de Análise, Vol. I, IMPA, Rio de Janeiro, 2002
G. F. Simmons, Cálculo com Geometria Analítica, Editora Mc-Graw Hill, Rio de Janeiro, 1988

L. H. Guidorizzi, Um Curso de Cálculo, Livros Técnicos e Científicos Ed., Rio de Janeiro, 1989

Mapa IX - CÁLCULO III / CALCULUS II

6.2.1.1. Unidade curricular:

CÁLCULO III / CALCULUS II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Paula Lopes Reis Carvalho – 180h TP, 20h OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Alexander Plakhov – 180h TP + 15h OT

Ana Paula Nolasco – 18h TP
Luís António Arsénio Descalço – 162h TP + 15h OT

Manuel António Gonçalves Martins – 180h TP + 15h OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
1. Dominar os conceitos básicos de limite, continuidade e diferenciabilidade de campos escalares e vectoriais. 

2. Resolver problemas em contextos de Matemática, Física e Engenharia envolvendo a derivada da função
composta, a função implícita e extremos.

3. Dominar o cálculo de integrais múltiplos, identificando a representação geométrica do domínio e
reconhecendo qual o melhor sistema de coordenadas a utilizar.

4. Representar parametricamente linhas e superfícies.
5. Interpretar e resolver problemas de engenharia recorrendo às propriedades e aos teoremas sobre integrais
de linha e de superfície.

6. Modelar situações reais usando campos escalares e/ou vectoriais.
7. Privilegiar a aprendizagem baseada na autonomia e na atitude crítica.

8. Usar tecnologia gráfica para visualizar curvas e superfícies em duas e três dimensões, para explorar

conceitos matemáticos e para verificar o seu trabalho. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
1. Limit, continuity and differentiability of scalar and vector fields.

2. Solve problems in contexts of Mathematics, Physics and Engineering involving the derivative of the
composite function, the implicit function and extreme values.

3. Calculate multiple integrals, identifying geometric representation of the domain and recognizing the best
coordinate system to use.

4. Draw lines and surfaces parametrically.
5. Interpret and solve engineering problems using properties and theorems about line and surface integrals.

6. Modeling real situations using scalar fields and/or vector fields.
7. Prioritise learning based on students autonomy and critical attitude.

8. Use graphics technology to display curves and surfaces in two and three dimensions in order to explore
mathematical concepts and verify their own work.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Noções Topológicas em IRn. Campos escalares e vetoriais. Domínios, conjuntos de nível e gráficos. Limites;
continuidade. 

2. Cálculo Diferencial em IRn. Derivada segundo um vetor. Derivadas parciais de 1ª ordem e de ordens
superiores. Teorema de Schwarz. Funções de classe Cn. Diferenciabilidade de campos escalares. Derivada
como aplicação linear para campos vectoriais: diferenciabilidade, matriz jacobiana, diferencial. Derivada da

função composta. Interpretação geométrica e aplicações. Teorema da função implícita. Fórmula de Taylor.
Extremos livres e condicionados, multiplicadores de Lagrange.

3. Cálculo Integral em IRn. Integrais de linha de campos escalares e de campos vectoriais; campos
conservativos. Integrais duplos e triplos: definição; teorema de Fubini; mudança de variáveis; teorema de

Green. Integrais de superfície; superfícies parametrizadas. teorema da divergência e de Stokes.
4. EDPs. Definição. Problema de valor inicial; método da separação das variáveis.
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6.2.1.5. Syllabus:

1. Topological notions in IRn. Scalar field and vector field. Domains, level sets and graphs. Limits and continuity.
2. Differential Calculus in IRn. Derivative along a vector. Partial derivatives of 1st order and higher orders.
Schwarźs theorem. Functions of class Cn. Differentiability of scalar fields.Jacobian matrix. Derivative of

composite function. Geometric interpretation and applications. Implicit function theorem. Taylor formula. Simple
and conditioned extremes, Lagrange multipliers.

3. Integral Calculus in IRn. Line integrals of scalar fields and vector fields; conservative fields. Double and triple
integrals. Fubini's theorem, change of variables; Green's theorem . Surface integrals; parametrized surfaces.

Divergence theorem, Stokes' theorem.
4. PDEs. Definition. Initial value problem and the method of separation of variables.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Esta u.c. é dirigida aos estudantes dos cursos de ciências e engenharia que se querem aptos para a
participação no desenvolvimento da sociedade e que possam efetivamente desenvolver ciência e tecnologia; é

uma u.c. na qual se proporciona e fornece o conhecimento científico essencial em Cálculo Diferencial e Integral
e se exige a sua aplicação na resolução e interpretação de problemas de engenharia cuja solução é obtida

direta ou indiretamente por aplicação dos conceitos que fazem parte da lista dos conteúdos programáticos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This u.c. is addressed to students of science and engineering that must be able to participate in the development

of society and to effectively develop science and technology; this is a u.c. in which it delivers and provides the
essential scientific knowledge in Differential and Integral Calculus and its application and requires the

interpretation and resolution of engineering problems whose solution is obtained directly or indirectly by
application of the concepts that are part of the list of contents.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas presenciais TP com exposição de tópicos teóricos, aplicações e resolução de problemas sobre estes
tópicos. Paralelamente, são definidos alguns temas de estudo autónomo, pequenos em extensão mas de

grande importância no programa da u.c. e que têm consequências diretas no normal funcionamento das aulas
TP, com ligações diárias aos temas em estudo. Estes temas são introduzidos ou expostos de um modo teórico,

na forma de uma palestra sendo fornecido apoio tutorial de forma personalizada (OT) e de forma automatizada
em plataformas informáticas dedicadas construídas para o efeito. 

A avaliação é discreta ou por exame final. Na avaliação discreta, a classificação final é o resultado arredondado
as unidades do valor calculado pela fórmula CF= 0.2 T1+0.3 T2+0.5 T3, onde T1 e T2 são as classificações dos

testes parcelares realizados em período lectivo sobre os dois temas de estudo autónomo e T3 é a classificação
do terceiro teste que avalia os restantes conteúdos programáticos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures of TP type with exposure of theoretical topics, applications and resolution of problems on these topics.
In parallel, some topics are defined to be self-study, small in size but of great importance in the program of the

u.c. and having direct consequences on the normal functioning of TP classes, with daily connections to the
topics under self- study. These themes are introduced or exposed in a theoretical manner, in the form of a
lecture being given then a personalized tutorial support (in OT) and also an automated support by dedicated web

platforms built specifically for this purpose.

The evaluation can be done by discrete or final exam; in discrete type the final classification the value calculated
by the formula CF = 0.2 T1 +0.3T2 +0.5 T3, where T1 and T2 are the classifications of tests performed in partial

time on the two themes of self-study and T3 is the classification of the third test evaluating the remaining
contents.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
 Pretende-se fomentar nos estudantes a capacidade de aprender de forma autónoma e contínua adequando-se

às exigências da resolução de problemas por meio do domínio dos conteúdos relacionados com as áreas de
conhecimento de que faz parte esta u.c. no contexto da formação em ciências e engenharias, nomeadamente,

na procura de materiais para além da bibliografia fornecida e na utilização, de forma crítica, de diferentes fontes
e veículos de informação. Neste sentido, a resolução dos problemas que surgem num contexto de estudo

autónomo, embora apoiado, permite aos estudantes desenvolver essas capacidades autonomia, com vista a
resolver os problemas em contextos de Matemática, Física e Engenharia desenvolvendo uma compreensão,

por vezes de um modo intuitivo, dos conceitos envolvidos e levando-os depois a estudá-los de um modo mais
formal.
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 Nesta metodologia, os estudantes são levados a usar tecnologia gráfica para visualizar curvas e superfícies

em duas e três dimensões, para explorar conceitos matemáticos e para verificar o seu trabalho, tornando-os
próximos de contextos reais mais do que contextos puramente académicos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The goal is to instigate in the students the ability to learn independently and continuously adapting to the
demands of problem solving using related contents to areas of knowledge of which this uc in inserted, in the

context of training in science and engineering, particularly in the search for materials more than the given
bibliography and, critically, uses of different vehicles and sources of information. In this sense, solving the

problems that arise in the context of self-study, although supported, allows students to develop these
capabilities autonomy in order to solve problems in contexts of Mathematics, Physics and Engineering to

develop an understanding, sometimes in an intuitive way , of the involved concepts and instigate them after
studying them in a more formal.

In this methodology, students are led to use technology to visualize curves and surfaces in two and three
dimensions, to explore mathematical concepts and verify their work, making them near real contexts rather

than purely academic contexts.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
• Livro de texto (de apoio) em dois volumes, disponível em http://moodle.ua.pt.

• Página web dedicada aos temas de estudo autónomo, http://c3web.web.ua.pt/.
• T.Apostol, Cálculo vol2, E. Reverté, 1993.

• Elon Lages Lima, Curso de análise vol2, IMPA,1989.
• Blum, E., Lototsky, S., Mathematics of Physics and Engineering, World Scientific, 2006. 

• Breda, J. Costa, Cálculo com funções de várias variáveis, MAcGraw-Hill, 1996.
• H.Bortolossi, Cálculo diferencial a várias variáveis, Ed Loyola, 2002.
• M.Craizer, G. Tavares, Cálculo integral a várias variáveis, Ed Loyola, 2002.

Mapa IX - COMPLEMENTOS DE CONTROLO DE PROCESSOS QUÍMICOS / ADVANCED CHEMICAL PROCESS CONTROL

6.2.1.1. Unidade curricular:

COMPLEMENTOS DE CONTROLO DE PROCESSOS QUÍMICOS / ADVANCED CHEMICAL PROCESS CONTROL

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Francisco Avelino da Silva Freitas 80 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Depois de realizada esta disciplina, o aluno deverá ter adquirido as seguintes valências:
- Conhecimentos práticos na sintonização de controladores PID.
- Dominar estratégias de controlo avançado clássico além do bem estabelecido controlo por realimentação

com controladores PID, como controlo por antecipação/realimentação e controlo em cascata.
- Adquirir conhecimento introdutório de controlo avançado como Controlo Preditivo (MPC) e controlo alargado à

multi-plataformas (Plantwide Control Design)
- Capacidade de implementar e simular em software comercial modelos em condições dinâmicas, que

permitam o projeto e teste de estratégias de controlo avançadas no domínio de Laplace e no tempo.
- Ter critérios para propor estratégias de controlo robustas que permitam operar de forma segura unidades de

processos e suas combinações.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
After finishing this course, the student should have acquired the following valences: 

- Practical knowledge in tuning PID controllers.
- Mastering classic advanced control techniques, beyond the well-established feedback control with PID

controllers, such as the feedforward/feedback and cascade control.
- Acquire introductory knowledge in advanced control models based on Model Predictive Control (MPC) and

Plantwide Control Design.
-Ability to implement and simulated models in commercial software in dynamic conditions, allowing the design

and testing of advanced control strategies in the time domain.
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-Develop criteria for proposing robust control strategies to operate safely process units and their combinations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Sintonização de Controladores: Caracterização:Funções de Transferência, “Overshoot”, decaimento e índices
integrais: IE e IEA. Identificação: curvas estímulo-resposta. Sintonização por tentativa e erro; SD, IMC, Ziegler-

Nichols; Luyben-Tyrus, ATV e por minimização de índices integrais. Introdução à simulação de processos no
domínio de Laplace com recurso ao Simulink, e no tempo, com Aspen Dynamics. Métodos de Controlo

Avançado Clássicos: Cascata e Antecipação. Controladores PID com compensação de tempo morto.
Elementos de Controlo Adaptativo. Projeto de controladores no domínio da frequência: Diagramas de Bode e

Nyquist. Margem de fase e ganho. Estabilidade e sensibilidade. Sintonização no domínio da frequência.
Introdução ao Controlo Multivariável. Interações. Índice de Nierderlinski. Interacção (RGA), robustez (SVG).

Sintonização multivariável (BLT). Desacopladores. Elementos de Controlo Multi-Plataforma e controlo preditivo
(MPC): diagrama de bloco e linhas de horizonte.

6.2.1.5. Syllabus:

Tuning Controllers: Characterization: Transfer Functions, "Overshoot", and decay integrals indexes: IE and IEA.
Identification: stimulus-response curves. Tuning by trial and error, SD, IMC, Ziegler-Nichols; Luyben-Tyrus, ATV

and minimization of integral indexes. Introduction to process simulation in the Laplace domain using the Simulink
and in time domain with Aspen Dynamics. Classic Advanced Control Methods: Cascade and Anticipation. PID
controllers with dead time compensation. Elements of Adaptive Control. Controller design in the frequency

domain: Bode and Nyquist diagrams. Phase margin and gain. Stability and sensitivity. Tuning in the frequency
domain. Introduction to Multivariable Control. Interactions. Nierderlinski Index. Interaction (RGA), robustness

(SVG). Multivariable tuning (BLT). Uncoupling. Introduction to Multi-Platform and Predictive Model Control
(MPC): block diagrams and horizon skylines.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
A primeira parte visa manter a continuidade desta disciplina e Instrumentação e Controlo Automático, onde os
alunos adquiriram os fundamentos das funções de transferência, instrumentação, controlo por realimentação e

PID. Aqui, os alunos aprofundam na sintonização dos controladores PID baseados em Síntese Directa e IMC, ou
pela deteção do ponto crítico cíclico (Ku, Pu + ZN, TL ou ATV). Logo os alunos são treinados na utilização de

software comercial (Simulink principalmente), onde implementas as estruturas de controlo mais avançadas:
Controlo por Antecipação + Re-alimentação, Controlo em Cascata, baseados em diagramas de blocos bem

estabelecidos. O domínio da frequência permite cobrir de forma transversal as funções de transferências
típicas em termos de estabilidade e robustez por meio de diagramas de Bode e Nyquist. Finalmente o controlo

multivariável e multi-plataforma guia aos alunos alem do trivial PID, estimulando-lhos a realizar simulações no
domínio do tempo em Aspen Dynamics.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The first part aims to maintain the continuity between this discipline and Automatic Control and Instrumentation,
where students acquire the fundamentals of transfer function, instrumentation and feedback control with PID

controllers. Here, students deepen the tuning of PID controller based on Direct Synthesis methods and IMC, or
based on detection of the critical cyclic condition (Ku, Pu + ZN/TL, or ATV). Then, students are trained in the use

of commercial software (Simulinks mostly) where they implement more advanced control structures as:
Feedforward control + Feedback, Cascate Control, based in well-established block diagrams. The frequency
domain allows covering transversely the typical transfer functions in terms of stability and robustness using

Bode and Nyquis diagrams. Finally, multivariable control and multi-platform fundamentals, guide students
beyond the trivial PID paradigm, encouraged them to perform time-domain simulations in Aspen Dynamics.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O curso é implementado na base de aulas teóricas onde se explicam os fundamentos e técnicas de controlo e

aulas práticas com suporte por computador (Simulink/Aspen Dynamics) pondo em relevo a aplicação dos
conhecimentos adquiridos.
Método de Avaliação:

a) Componente Prática: Avaliação discreta, valor total 30% da Nota Final.
a.1) Trabalho Prático I, 10%,sexta-feira dia 3 de Maio.

a.2) Trabalho Prático II,20%, segunda-feira dia 3 de Junho. Defesa dia 5 de Junho.
Nota mínima componente prática: 7 valores.

b) Componente Teórica: Exame Final, valor total 70% da Nota Final.
Nota mínima componente teórica: 7 valores.

Nota Final = 0.7 Componente Teórica + 0.3 Componente Prática.
Se o aluno reprovar por nota mínima na época normal, em qualquer dos componentes é avaliado na época de

recurso exclusivamente por exame final ( 100%). 
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is implemented on the basis of theoretical talks where there are explained the fundamentals and

techniques of process control and practical classes supported by computer (Simulink / Aspen Dynamics),
highlighting the application of acquired knowledge.

Assessment Method:
a) Practical Component: Evaluation is discrete, 30% total of Final Grade.

a.1) Practical Work I, 10%, Friday May 3.
a.2) Practical Work II, 20%, Monday June 3. Defense June 5.
Minimal note for practical component: 7 points.

b) Theoretical Component: Final Exam, 70% total of Final Grade.
Minimum score theoretical component: 7 points.

Final Grade = 70% Theoretical Component + 30% Practical Assignment.
If students fail the minimum grade in the first call in any of the components, they can be evaluated in the second

call by final exam (100%). 

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

O contacto semanal com os alunos está dividido em duas vertentes: uma componente teórica (1h + 1h
segunda-feira e quinta-feira respetivamente) e uma componente prática (1 h por turma de 12-14 alunos). Nas

sessões teóricas são apresentados os conteúdos teóricos com apoio de meios audiovisuais. A componente
prática está apoiada na utilização de uma sala de computadores especialmente preparada para o ensino

baseado no software Matlab/Simulink e Aspen Plus / AspenDynamics. Com o acesso a internet e por meio de
um portal Moodle, são distribuídos de forma semanal todos os conteúdos lecionados nas aulas teóricas e

prática. Nas sessões práticas são resolvidos problemas do livro adotado, e é ensinado a utilização do software
Simulink, na implementação dos diagramas de blocos para os testes de sintonização e verificação dos
resultados teóricos e para produzir diagramas de Bode/Nyquist. A simulação no domínio do tempo é trabalhada

de forma introdutória, onde os alunos munidos com folhas de simulação previamente preparadas em
AspenPlus + AspenDynamics experimentam/sintonizam os controladores operando uma unidade simulada

determinada. Estas componentes práticas são avaliadas em dois trabalhos práticos (um trabalho até o meio do
semestre; e outro no final). Dúvidas e questões são esclarecidas adicionalmente nas horas de contacto OT,

normalmente após marcação prévia com os alunos. Esta hora opcional é importante quando por exemplo, na
hora prática fica alguma dúvida o detalhe técnico que requer um esclarecimento adicional. As perguntas mais

recorrentes são respondidas e registadas em ficheiros “de perguntas frequentes” no sítio Moodle da disciplina.
A componente teórica é avaliada por meio de um teste final. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The weekly contact with students is divided into two parts: a theoretical component (1h + 1h on Mondays and
Thursdays each) and a practical component (1h per class of 12-14 students). Theoretical sessions are

presented using data show. The practical component is supported by the use of a computer room specially
prepared for teaching based on licensed Matlab/Simulink and Aspen Plus/AspenDynamics software. With

access to the internet and through a Moodle Portal, there are distributed all contents taught in regular lectures
and practice material weakly. In the practice sessions are solved problems from adopted book, and it is taught

the use of Simulink software. This software is used in the implementation and solution of block diagrams, for
testing and tuning checks of the theoretical results, and to produce Bode/Nyquist plots. The simulation in time
domain is crafted in an introductory way in AspenPlus + AspenDynamics, where students armed with

simulation PFD sheets, previously prepared and given, train and tune controllers when operating the simulated
unit. These practical components are evaluated in two moments (one at the semester middle; the other at the

end). Questions and special issues are further clarified in OT contact hours, usually after prior appointment with
the students. This optional time is important and useful when, for example, in practice time raises any doubt

which requires further technical support. The most frequent question are answered and recorded in special file
“frequently asked questions” or FAQS in the course Moodle site. The theoretical component is assessed by a

final test.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Seborg, D. E.; Edgar,T. F.; Mellichamp, D. A.; Doyle III, F. J., ProcessDynamics and Control, International Student

Version, Third Edition, JohnWiley & Son’s, 2011, Asia.

Simulink User Manual, Simulink: Model-Based and System-Based Design. Simulink Reference Version 5
(Release 13), The MathWorks, 2002, USA.

Aspen Dynamics 2004.1 User Guide, Aspentech Technical Support, 2004, USA. 
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Mapa IX - CORROSÃO E PROTECÇÃO DE MATERIAIS / CORROSION AND PROTECTION OF MATERIALS

6.2.1.1. Unidade curricular:
CORROSÃO E PROTECÇÃO DE MATERIAIS / CORROSION AND PROTECTION OF MATERIALS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Mário Guerreiro Silva Ferreira; 75 horas

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Entendimento dos processos de corrosão em termos cinéticos e termodinâmicos.

Entendimento de técnicas experimentais relevantes na análise de problemas de corrosão.

Domínio de algumas metodologias de protecção de materiais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Understanding thermodynamics and kinetics aspects of the corrosion processes.

Understanding the relevant experimental techniques to analyze corrosion 

To learn the most important techniques used in corrosion protection.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução. Custos da corrosão. Eletrodos. Células electroquímicas. Potenciais de células. Diagramas E-pH.

Cinética de reações de elétrodo. Polarização. Corrosão uniforme e localizada. Teoria das células locais. Teoria
dos potenciais mistos. Determinação de velocidades de corrosão. Tipos de passivação. Passivação de alguns

materiais. Transpassivação. Destruição local da passivação. Tipos de corrosão. Corrosão por picadas.
Corrosão intersticial. Corrosão galvânica. Corrosão seletiva. Corrosão filiforme. Corrosão sob tensão.
Corrosão com fricção. Corrosão-erosão. Corrosão biológica. Corrosão de betão armado. Corrosão a alta

temperatura. Degradação de polímeros. Proteção anódica e proteção catódica. Inibidores da corrosão.
Revestimentos metálicos, inorgânicos e híbridos. Revestimentos poliméricos. Limpeza de superfícies e pré-

tratamento. Seleção de materiais. Projeto de estruturas metálicas e a corrosão.

6.2.1.5. Syllabus:
Introduction. Corrosion costs. Electrodes. Electrochemical cells. Cell potentials. E-pH diagrams. Kinetics of

corrosion. Passivity. Polarization. Uniform and localized corrosion. Theory of local cells. Mixed potential theory.
Methods to measure corrosion rate. Passivity. Types of passivity and examples. Transpassivity. Local

breakdown of passivity. Types of corrosion. Pitting corrosion. Crevice corrosion. Galvanic corrosion. Selective
corrosion. Filiform corrosion. Stress corrosion cracking. Corrosion- erosion. Biologically influenced corrosion.

Corrosion in specific environments: reinforced concrete, aeronautics, high temperature. Polymers’
degaradation. Anodic and cathodic corrosion. Corrosion inhibitors. Coatings (metallic, inorganic, organic and

hybrids). Cleaning and pre-treatment of surfaces. Materials selection. Design of metallic structures and
corrosion.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Para atingir os objetivos indicados em 6.2.1.4. o programa indicado em 6.2.1.5. deve ser ministrado. Os
princípios da corrosão, termodinâmica e cinética da corrosão são analisados. O fenómeno da passivação é

revisto. Os diferentes tipos de corrosão são apresentados. Casos de corrosão em meios específicos como
betões armados, aeronáutica e alta temperatura são também estudados. As principais técnicas de proteção

são revistas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
To achieve the objectives showed in 6.2.1.4. syllabus showed in 6.2.1.5. are taught. Principles of

corrosion, thermodynamics and kinetics are analyzed. Passivity is revised. The different types of corrosion are
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explained. Corrosion in specific environments as reinforced concrete, aeronautics, high temperature is
presented. The main protection techniques are revised.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Teóricas
Apresentação dos diferentes tópicos do programa

Teórico-práticas

Exercícios de aplicação 

Práticas

Trabalhos Laboratoriais 
P1 - Introdução à corrosão. Exemplos e fatores importantes.

P2 - Potenciais de elétrodo. 
P3 - Células eletroquímicas (galvânicas e eletrolíticas). 

P4 - Curvas de polarização
P5 - Efeito de inibidores anódicos e catódicos.

P6 - Anodização do alumínio.
P7 - Niquelagem do aço

Os alunos também escrevem e discutem uma monografia sobre um assunto de corrosão ou proteção.

Avaliação discreta (2 testes) - 50%, monografia e apresentação – 25%, práticas e relatórios – 25%, ou provas

globais no final do semestre (50%) em substituição da avaliação discreta.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Lectures (“teóricas”) – Presentation of the syllabus

Theoretical-Practical classes (“teórico-práticas”) – Application exercises

Practical (Laboratory) (“práticas”):
P1 – Corrosion examples and importance of different parameters.

P2 – Electrode potential.
P3 – Electrochemical cells (galvanic and electrolytic). 

P4 – Polarization plots.
P5 – Cathodic and anodic inhibitors.

P6 – Aluminum anodizing..
P7 – Nickel coating.

The students also do an essay where they study a topic about corrosion or protection in more detail.

Evaluation:

Two tests along the semester (50%)
Laboratory and reports (25%)

Essay on a specific corrosion or protection topic (25%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia descrita permite através das aulas teóricas a exposição da matéria que é depois esclarecida
através das aulas teórico-práticas, com a realização de problemas de aplicação. As aulas de Laboratório

(práticas) permitem entender os processos básicos envolvidos na corrosão, o uso de técnicas de estudo da
corrosão e aplicação de algumas técnicas de proteção.

A monografia permite estudar e discutir um assunto de corrosão ou proteção em mais detalhe.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology allows through the lectures to expose the syllabus. The theoretical-practical classes
clarify the concepts introduced with the realization of application problems. The practical (laboratory) classes

allow understanding the basic principles of corrosion, the use of techniques to study corrosion and the
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application of some protection techniques.

The students have also to write and discuss an essay where they study a topic about corrosion or protection in
more detail.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Mário Ferreira, Princípios da Corrosão Eletroquímica, Universidade de Aveiro (2011).

Mário Ferreira, Passivação, Universidade de Aveiro (2011).

Mário Ferreira, Tipos de Corrosão, Universidade de Aveiro (2011).

D.A. Jones, Principles and Prevention of Corrosion, Prentice Hall,, Inc., USA, Second Edition, (1992).

G. Wranglen, An Introduction to Corrosion and Protection of Metals, Butter & Turner Ltd., London (1972).

J. Bockris and Reddy, Modern Electrochemistry, Vol. 2, Plenum Press, New York (1972).

Davis, J.R. et al., ASM Handbook, Vol. 13, Corrosion, 9th Edition, (1987) 

Bard, A.J., Faulkner, L.R., Electrochemical Methods - Fundamentals and Applications, John Wiley & Sons, NY

(1980).

Mapa IX - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS / CHEMICAL PRODUCT DEVELOPMENT

6.2.1.1. Unidade curricular:

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS / CHEMICAL PRODUCT DEVELOPMENT

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Manuel da Costa e Araújo Pereira Coutinho (65 h = 30 h T + 15 h TP + 20 h OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Pretende-se nesta disciplina ensinar aos alunos noções de metodologia do desenvolvimento de produtos e
conceitos básicos de formulação, que lhes permitam integrar de uma equipa multidisciplinar de

desenvolvimento de produto. 
Esta disciplina, deverá criar no futuro profissional uma sensibilidade para o produto e a para a inovação bem

como a interação destes com as exigências do mercado. Para isso mostra-se, a partir de um conjunto de
estudos de casos, como se estrutura o desenvolvimento de um novo produto, permitindo, através de um

projecto que se centra na identificação de oportunidades de inovação para um produto existente, exercitar e
desenvolver competências e conhecimentos sobre o desenvolvimento de um novo produto. Simultaneamente

serão lecionados um conjunto de conceitos técnicos que permitirão ao aluno entender melhor um produto
químico e a sua formulação dando particular relevo à relação/conversão das necessidades e desejos do
consumidor nas especificações técnicas do produto

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course is intended to teach students the methodology of product development and basic concepts of

product formulation, enabling them to integrate actively and efficiently multidisciplinary teams of product
development.

This course should make the future professional sensitive towards the product and innovation as well as their
interaction with market requirements. For this purpose it will be shown, based on a set of case studies, how to
structure the development of a new product, allowing the student through a project that focuses on identifying

opportunities for innovation to an existing product, exercise and develop the skills and knowledge on the
development of a new product. 

Simultaneously it will be taught a set of technical concepts that will allow students to better understand a
chemical product and its formulation with a focus on relationship / conversion of the needs and desires of the

consumer in the technical specifications of the product
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. - Produtos e Processos 
1.1. Engenharia de Produto e Engenharia de Processo: Diferenças, semelhanças e complementaridade 

1.2. Tipos de Produtos 
1.3. Ciclo de vida de um produto 
2. Desenvolvimento de novos produtos 

2.1. Planeamento de novos produtos 
2.2. Definição das novas características do produto 

2.2.1. Identificação das necessidades e desejos do consumidor/utilizador e das oportunidades do mercado 
2.2.2. Benchmarking

2.2.3. Engenharia inversa
2.2.4. Tendências

2.3. Conversão das características em especificações técnicas 
2.3.1. Noções de Química Física de Superfícies e Colóides

2.3.2. Noções de reologia
2.4. Selecção de novos conceitos 
3. Propriedade intelectual 

3.1. Patentes 
3.2. Marcas Registadas

4. Apresentação de projectos 

6.2.1.5. Syllabus:
1. - Products and Processes

1.1. Product Engineering and Process Engineering: Differences, similarities and complementarities
1.2. Types of Products

1.3. Life cycle of a product
2. Development of new products

2.1. Design of new products
2.2. Definition of new product features

2.2.1. Identifying the needs and desires of the consumer / user and market opportunities
2.2.2. Benchmarking

2.2.3. Reverse Engineering
2.2.4. Trends

2.3. Conversion of features in technical specifications
2.3.1. Basics of Physical Chemistry of Surfaces and Colloids
2.3.2. Rheology

2.3.3. Heuristic formulation. Example cosmetics.
2.4. Selection of new concepts

3. Intellectual property
3.1. Patents

3.2. Trademarks
4. Presentation of students’ projects

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Pretende-se que os alunos aprendam a metodologia de desenvolvimento de novos produtos e conceitos de
formulação. O programa é desenvolvido em torno destes dois tópicos sendo que na primeira metade do

semestre abordamos o primeiro e na segunda metade o segundo.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
It is our aim that the students learn the new products development methodology and formulation concepts. The

syllabus is organized around these two topics: in the first half of the semester we approach the first and the
latter during the second half.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teóricas são usadas para a exposição dos assuntos enunciados no programa. A contextualização far-
se-á através do estudo de casos na abordagem à metodologia do desenvolvimento de produtos, ou através de

observações experimentais, questões ou problemas na abordagem à componente técnica da disciplina. 
As aulas teórico-práticas dividem-se em: Aulas de apoio à componente teórica que sedimentem os

conhecimentos aí leccionados; Aulas de apoio ao projecto que permitirão fazer um acompanhamento dos
projectos em desenvolvimento por cada grupo. 

As horas de apoio tutorial serão utilizadas para apoio aos grupos no desenvolvimento do projecto.
Um blog (http://blogs.ua.pt/I9/) é utilizado para a divulgação de conteúdos relacionados com inovação.
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Avaliação discreta constituída por Projecto Semestral (em grupo) com peso de 40%; Projectos curtos
(individuais ou grupo) com peso de 20%; Exame final (individual) com peso de 40 %. Notas mínimas de cada

componente 7 valores. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The lectures are used for presenting the subjects detailed in the syllabus. The context will be far through the
case study approach to the methodology of product development; or through experimental observations,
questions, or problems related to the technical component of the discipline

The practical classes will be divided into two types: classes that support the theoretical lectures, using active
learning techniques; classes supporting the development of the project by the students that will allow a follow

up of the projects
A blog was created for this course (http://blogs.ua.pt/I9/) is used for the dissemination of contents related to

innovation and new product development
The hours of tutorial support will be used to support groups in the development of the project on their conceptual

and experimental aspects
Assessment comprising a Semester Project (group) weighing 40%; short projects (individual or group) with a

weight of 20%, Final examination (individual) with a weight of 40%

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A aprendizagem da metodologia de desenvolvimento de novos produtos tem que ser feita de uma forma
prática, razão pela qual se faz o desenvolvimento de um projeto semestral visando a conceptualização de um

novo produto.
A formação sobre formulação a este nível (3º ano) passa pela introdução de muitos conceitos sobre química
física de superfícies e coloides, compreensão de surfatantes e seus mecanismos de ação, razão pela qual é

abordada de um ponto de vista mais teórico abordando a relação entre estes conceitos básicos e a formulação
e processamento de produtos de higiene pessoal, alimentares e de limpeza.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The learning of the new products development methodology has to be done in a practical way, which is why it is

carried through the development of a project aimed at the conceptualization of a new product.
Training on formulation at this level (3rd year) requires the teaching of a number of concepts of physical
chemistry of surfaces and colloids, the understanding of surfactants and their mechanisms of action, this being

the reason for a more theoretical approach, covering basic concepts and their relation with the formulation and
processing of products.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
K.T. Ulrich and S.D. Eppinger, Product Design and Development, 3rd ed., McGraw Hill, 2003.
E.L. Cussler, G.D. Moggridge, Chemical Product Design, Cambridge University Press, 2001.

H. Mollet, A. Grubenmann, Formulation Technology, Wiley VCH, 2001.

Mapa IX - DISSERTAÇÃO / MASTER THESIS

6.2.1.1. Unidade curricular:
DISSERTAÇÃO / MASTER THESIS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Inês Purcell de Portugal Branco

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
As horas de orientação tutorial não são contabilizadas na DSD. Indicam-se os orientadores (docentes e

investigadores da UA) dos 35 alunos inscritos no ano lectivo 2012/13. 

Alisa Rudnitskaya (*) 
Ana Luísa Daniel da Silva (*)

Ana Margarida Madeira Viegas de Barros Timmons 
Ana Maria Clemente Fernandes

Ana Maria Rebelo Barreto Xavier
Anabela Tavares Aguiar Valente (*)
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Armando Jorge Domingues Silvestre 
Carlos Manuel Santos da Silva 

Dmitry Victorovitch Evtyugin
Francisco Avelino da Silva Freitas

João António Baptista Pereira de Oliveira 
João Manuel da Costa e Araújo Pereira Coutinho 
Luísa Alexandra Seuanes Serafim Martins Leal

Mara Guadalupe Freire Martins (*)
Margarita Guennadievna Evtyugina (*)

Maria Eduarda da Cunha Pereira 
Maria Inês Purcell de Portugal Branco

Maria Teresa Seabra dos Reis Gomes 
Mário Manuel Quialheiro Simões 

Martyn Pillinger (*)
Regina Maria Brandão de Oliveira Duarte (*)

Tito da Silva Trindade 
Zhi Lin (*)

(*) Equiparado a Investigador Auxiliar

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A UC, um requisito legal para atribuição do grau de mestre (DL 74/2006), tem como resultados expectáveis:
1. Conhecimentos aprofundados e actuais na área específica da dissertação

2. Capacidade para aplicar conhecimentos fundamentais de Engª Química para identificar, formular e resolver
problemas, directa/indirectamente relacionados com a área científica; planear e realizar experiências; analisar
e interpretar dados experimentais; projectar ou optimizar um produto e/ou processo, de acordo com critérios

técnicos e/ou económicos objectivos.
3. Aptidão para utilizar metodologias, técnicas e ferramentas de cálculo para a prática de Engª Química;

funcionar individualmente e em equipas multidisciplinares; comunicar eficazmente por escrito e oralmente,
com recurso a informação gráfica/visual; entender o impacto das soluções propostas num contexto global

(económico, ambiental e social); responsabilizar-se pela auto-aprendizagem ao longo da vida, face a novos
desafios científico-tecnológicos. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course unit is a legal requirement to obtain the master's degree (DL 74/2006). The main learning outcomes

are: 

(1) Profound up-to-date knowledge in the master thesis subject area 

(2) The capacity to apply chemical engineering (ChE) fundamental knowledge to identify, formulate, and solve

problems directly or indirectly related to ChE; to design and conduct experiments; to analyze and interpret

experimental data; to design or optimize a product and/or process to meet desired needs within realistic
technic/economic constraints.

(3) An ability to use modern methods, techniques and engineering tools for ChE practice; work independently
and in multi-disciplinary teams; communicate effectively (orally and written) using appropriate visual/graphical

tools; understand the economic, environmental, and societal impact of the proposed engineering solutions in a

global context; recognize the need and engage in life-long learning techno-scientific activities.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

A dissertação é um trabalho de natureza científica, tecnológica ou de projecto, directa ou indirectamente

relacionado com a área científica “Engenharia Química”, sendo os conteúdos específicos do tema atribuído a

cada aluno.

Tipicamente os trabalhos compreenderão as seguintes fases:

a) recolha de informação e bibliografia pertinentes para o tema a desenvolver

b) enquadramento do trabalho a desenvolver, em relação ao estado da arte na especialidade em que se integra,
ou em relação ao problema tecnológico em análise

c) planeamento e execução da componente experimental, teórica e/ou de simulação do tema 

d) análise crítica dos resultados ou soluções tecnológicas propostas

e) apresentação escrita, clara e concisa, das várias etapas do trabalho cumprindo as orientações (vd.
Regulamento da Dissertação in moodle.ua.pt)

f) apresentação oral e discussão do trabalho, em provas públicas, perante um Júri nomeado para o efeito. 
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6.2.1.5. Syllabus:
Dissertation involves scientific research, technology development or process design activities, directly or

indirectly related to Chemical engineering. 

Although the thesis topic and the very nature of the work are quite distinct, typically the work will comprise the
following stages:

a) gathering of information and literature review relevant to the thesis topic;

b) formulation of the project strategy in relation to the scientific or technology state-of-the-art;

c) planning and development of the necessary experimental and/or theoretical work;
d) analysis and interpretation of the scientific data or the technological solutions proposed;

e) presentation of the work in a clear and concise written thesis, following the guidelines (vd. moodle.ua.pt); 

f) presentation and oral discussion of the work, in the presence of an appointed jury.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

A Dissertação prepara os estudantes para a realização de trabalho de natureza científica, tecnológica ou de

projecto, na área da Engenharia Quimica ou afins, recorrendo aos conhecimentos adquiridos e competências

desenvolvidas ao longo do mestrado integrado.
Embora os temas e a própria natureza dos trabalhos realizados sejam bastante distintos, de um modo geral

permitem atingir os objectivos enunciados: integração e aplicação dos conhecimentos de Engenharia Química;

desenvolvimento das competências de compreensão e resolução de problemas científicos e/ou tecnológicos,

mesmo que mal formulados ou com informação limitada; capacidade de comunicação escrita e oral;
capacidade para realizar trabalho de forma autónoma, inserido em equipas pluridisciplinares; cumprimento de

regras de segurança, prazos, etc. 

Além disso para os estudantes que desenvolvem o trabalho total ou parcialmente em empresa, a UC permite
um primeiro contacto com a profissão na sua vertente industrial. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The Dissertation prepares students to carry out scientific activities, technology development or project work, in

Chemical Engineering or related fields, using the knowledge and skills developed throughout the master
programme. 

Although the themes and the very nature of the thesis are quite distinct, generally all the students achieve the
objectives aforesaid, namely: integration and application of chemical engineering knowledge and skills;

development of formulation and problem-solving skills to propose a solution to scientific and/or technological

open-ended problems; written and oral communication skills; an ability to work independently in

multidisciplinary teams; compliance with safety rules; time management skills; etc.. 
Besides for the students that develop the thesis totally or partially in cooperation with an industrial company,

this allows a first contact with the profession in the "real world" of engineering 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O ensino é tutorial (a UC não tem carga lectiva) baseando-se no acompanhamento semanal das actividades

desenvolvidas pelo estudante, durante 5-6 meses em tempo integral (~810h), num grupo de investigação ou

empresa industrial, no país ou no estrangeiro. A orientação é assegurada por docente ou investigador

doutorado, sendo nomeado um co-orientador interno (preferivelmente um docente do DQ) caso o trabalho seja
realizado fora da UA. 

A avaliação é realizada em provas públicas, de 30 a 60 minutos, perante um júri de 3 a 5 vogais incluindo os

orientadores e um arguente, sendo um dos elementos externo ao DQ (vd. REUA). A classificação é atribuída
numa escala de 0 a 20 valores, com base em critérios transparentes e objectivos que permitam aferir o nível de

desempenho dos estudantes em relação aos resultados esperados de aprendizagem e que se traduzirão em

conhecimentos, competências e atitudes (vd. “Processo de atribuição da classificação final da Dissertação ou
Projecto de Mestrado” ).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Teaching is based on regular tutorial meetings during the period of work, typically 5-6 months in full-time (~810
h). The student and supervisor (a professor or researcher at UA) meet to plan and discuss the research and/or

development activities carried out in academic or research Institutions (national/foreign) or as part of an

industrial internship period. In this case a co-supervisor is appointed preferably a Professor from the Chemistry

Dep.

Evaluation is based on the thesis oral examination (30-60 minutes) before a jury formed by 3-5 members,

including the supervisors and a scientific examiner. One of the members should be external to the Chemistry
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Dep. (vd. REUA). The final grade (scale: 0 to 20) is based on transparent and objective criteria defined to assess

the students’ performance in relation to the expected learning outcomes translated into knowledge, skills and

attitudes (vd. “Processo de atribuição da classificação final da Dissertação ou Projecto de Mestrado” )

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A unidade curricular Dissertação (30 ECTS) assenta num trabalho individual do estudante, sob orientação
científica de um professor ou investigador doutorado, e com supervisão industrial se o trabalho for realizado em

colaboração com uma empresa. O trabalho poderá realizar-se em regime de co-orientação científica, mas a

equipa de orientação terá no máximo dois elementos.

O ensino é essencialmente de natureza tutorial. A equipa de orientação reúne regularmente com o estudante

para o guiar nas várias fases do trabalho; desde a pesquisa bibliográfica inicial, no planeamento e realização do

trabalho de natureza experimental e/ou de modelação, até à redacção do documento final – a tese de mestrado,
cumprindo os prazos e regras em vigor na UA. Desta forma proporciona-se a transmissão de conhecimentos

actuais na área específica da dissertação (objectivo 1.), desenvolvem-se competências de investigação e/ou

desenvolvimento tecnológico baseadas em conhecimentos fundamentais de Engenharia Química (objectivo 2.)

e, desenvolvem-se capacidades transversais inerentes ao grau de mestre (objectivo 3.) 

Salienta-se que a inscrição na Dissertação depende da prévia inscrição nas restantes UC do plano curricular

(vd. REUA), sendo normalmente realizada no 2ºsemestre, entre Fevereiro e Julho, em regime de exclusividade.

Excepcionalmente poderá ser realizada em simultâneo com uma unidade curricular (6 ECTS) em atraso ou no 1º
semestre do ano lectivo seguinte, de Setembro a Fevereiro. Contudo, as provas de avaliação da Dissertação

constituem o último acto académico, pelo que só podem ser realizadas após aprovação em todas as restantes

unidades curriculares. 

Finalmente, refira-se que o próprio processo de atribuição da classificação à Dissertação (*), ao estabelecer

objectivos de aprendizagem observáveis/mensuráveis e respectivos parâmetros para a sua avaliação, clarifica

o que se entende por conhecimentos, competências e atitudes a desenvolver pelo estudante. Dada a extensão
do documento enunciam-se aqui apenas os objectivos genéricos, agrupados em 5 grupos: 

a) Pensamento científico independente/originalidade; 

b) Competências científicas; 

c) Coerência lógica, argumentação científica; 
d) Qualidade da apresentação; 

e) Método de trabalho/desempenho. 

(*) vd. documento “Processo de atribuição da classificação final da Dissertação ou do trabalho de Projecto de
Mestrado” Departamento de Quimica - Universidade de Aveiro) 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Dissertation teaching and learning methods are essentially tutorial. The students work individually with
scientific guidance from a professor or doctorate researcher and an industrial supervisor if the work is carried

out in collaboration with a chemical industry, with the maximum of two supervisors.

The supervisors and the student meet regularly for guidance in the various stages of the work; from literature

review, planning and execution of the experimental and/or simulation activities, up until the deliver of the

master's thesis, assuring that the students obey the safety rules, meet the established deadlines, etc. This

procedure enables transmission of up-to-date scientific knowledge in the specific area of the thesis (objective
1), improves scientific research and/or technology development skills, based on fundamental chemical

engineering knowledge (objective 2) and develops transversal skills inherent to a master's degree (objective 3).

It ought to be said that registration in all the course-units of the curricular plan is mandatory before the student
is admitted for Dissertation (vd. REUA). Usually Dissertation is held during the 2nd semester, from February and

July, in full-time i.e. without other course-units. Exceptionally, the student can be enrolled in one curricular unit (6

ECTS), in the same semester, or start the Dissertation in the 1st semester of next academic year, from
September to February. 

Nonetheless, the thesis oral examination is the last academic act which means approval in all other curricular

units is required beforehand.

As a final point, it should be mentioned that Chemistry Dep. (UA) established a procedure for Dissertation

grading (*). Observable and measurable learning objectives were established in parallel with the parameters for

their assessment, to clarify what is meant by knowledge, skills and attitudes to be developed by a master

student. The generic evaluation parameters, grouped into 5 groups, are presented below: 
a) originality and independent thought (scientific); 
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b) technical/scientific skills; 

c) consistency in scientific reasoning and logic-based argumentation; 

d) quality of the presentation 
e) working methods./performance

(*) vd. “Processo de atribuição da classificação final da Dissertação ou do trabalho de Projecto de Mestrado”
Chemistry Department - University of Aveiro) 

6.2.1.9. Bibliografia principal:

A bibliografia é específica do tema de dissertação ou projecto a desenvolver por cada estudante.

Bibliografica Genérica

Dissertação e Tese em Ciência e Tecnologia, segundo Bolonha: Guia de boas práticas, L. A. Oliveira, LIDEL

(2011)

Mapa IX - ELEMENTOS DE FÍSICA / ELEMENTS OF PHYSICS

6.2.1.1. Unidade curricular:

ELEMENTOS DE FÍSICA / ELEMENTS OF PHYSICS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Claude Lucien Joseph Boemare: 180 TP, 60 P, 180 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Alexandre Carlos Morgado Correia: 48h P

Carlos Alberto Ruivo Herdeiro: 96h P
Claude Lucien Joseph Boemare: 144 h TP + 48h P

Florinda Mendes da Costa: 72h TP

João Filipe Calapez de Albuquerque Veloso: 24h TP + 48h P

Leonel Marques Vitorino Joaquim: 24h TP + 72h P
Lucília Maria Pessoa Tavares dos Santos: 72h P

Luis Miguel Rino Cerveira da Silva: 48h P

Mário Fernando dos Santos Ferreira: 24h TP + 48h P 

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

No final deste curso o aluno deverá ser capaz de:

Compreender as leis de reflexão e refração. Construir imagens a partir de espelhos e lentes. Caracterizar uma
onda mecânica e um movimento harmónico. Compreender os fenómenos de interferência de ondas.

Compreender os fenómenos de efeito fotoelétrico e de Compton e a natureza dual da luz. Compreender o

fenómeno da radioatividade e a cinética de decaimento. 
O aluno deverá ainda adquirir:

- Capacidade de trabalhar em laboratório, e conhecimento adequado dos instrumentos e dos métodos

experimentais mais utilizados.

- Capacidade de planear e executar uma experiência, recolher dados, tratá-los e retirar a informação relevante
e interpretá-la ou extrapolá-la à luz das leis e princípios básicos da Física. 

- Capacidade de comunicar, verbalmente ou por escrito, resultados da aprendizagem, do pensamento e tomada

de decisões.

- Capacidade de elaborar relatórios científicos/técnicos e de os apresentar de forma oral ou escrita. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of this course the student should be able to:

Understand the laws of reflection and refraction. Construct images from mirrors and lenses. Featuring a
mechanical wave and a harmonic motion. To understand the phenomena of interference waves. Understanding

the phenomenon of photoelectric effect and Compton and the dual nature of light. Understanding the

phenomenon of radioactivity and decay kinetics.
The student will also acquire:

- Ability to work in a laboratory, and adequate knowledge of instruments and experimental methods commonly

used.

- Ability to plan and execute an experiment, collect data, treat them and remove the relevant information and



12/20/13 ACEF/1314/10932 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=61a7208c-827a-40d9-a195-525c0095bcf0&formId=3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7 88/220

interpret it and extrapolate it to the light of the basic laws and principles of physics.

- Ability to put the appropriate questions and have a critical, yet constructive, regarding the analysis and
solution of simple problems in the area.

- Ability to prepare reports scientific / technical and present them orally or written.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Componente Teórico-prática:

Cap 1- Ótica geométrica (5h)

Cap 2- Movimento Oscilatório (3h) 
Cap 3- Fenómenos ondulatórios (4h)

Cap 4- Interferência de ondas (2h)

Cap 5- Introdução à Física Quântica (6h)

Cap 6- Radioatividade (4h)

Componente Prática

Trabalhos práticos a realizar: 

1 – Estudo de lentes – determinação da distância focal de uma lente convergente

2 – Estudo do fenómeno de interferência – experiência da fenda dupla
3 – Estudo da balança de Jolly – determinação da constante da mola

4 – Estudo de ondas estacionárias – determinação da velocidade do som no ar

5 – Estudo da Radioatividade – determinação do tempo de meia-vida 

6 – Estudo da emissão de um LED – determinação da constante de Plank

6.2.1.5. Syllabus:

Theoretical-practical component:

Cap 1 - Geometrical Optics (5h)
Cap 2 - Oscillatory Motion (3h)

Cap 3 - wave phenomena (4h)

Cap 4 - Wave Interference (2h)

Chap 5 - Introduction to Quantum Physics (6h)
Cap 6 - Radioactivity (4h)

Practical Component

Practical work to be undertaken:

1 - Study of lenses - determining the focal length of a converging lens
2 - Study of the phenomenon of interference - double slit experiment

3 - Study the balance of Jolly - determination of the spring constant

4 - Study of standing waves - determining the speed of sound in air

5 - Study of Radioactivity - determining the half-life
6 - Study the issue of an LED - determination of the Planck constant

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

A escolha dos conteúdos programáticos foi feita tendo em conta os objetivos. A escolha dos temas dos vários
capítulos contribui para a compreensão do progresso científico e tecnológico moderno, e o enquadramento da

Física no contexto de outras Ciências e Engenharias, e principalmente o desenvolvimento das capacidades de

raciocínio/resolução que sejam independentes de conhecimentos anteriores. Saber resolver um problema real

o mais rapidamente possível embora o seu conhecimento físico seja novo para o aluno. O programa permite
desenvolver competências no domínio da experimentação e capacidade de raciocínio crítico, o que demonstra

uma coerência perfeita com os objetivos e necessidades de um engenheiro.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The choice of the syllabus was made taking into account the objectives. The themes for the various chapters

contributes to the understanding of modern scientific and technological progress, and the framework of physics

in the context of other sciences and engineering, and especially the development of thinking skills/resolution to
be independent of prior knowledge. Learn to solve a real problem as quick as possible although their physical

knowledge is new to the student. The program allows you to develop skills in experimentation and critical
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thinking skills, which demonstrates a perfect consistency with the goals and needs of an engineer.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Avaliação:

1 – Componente teórico-prática (70% da nota da disciplina). A avaliação da componente teórico-prática pode
ser efetuada por: 

A) - Exame 

Nesta modalidade, a componente teórico-prática é avaliada por um exame realizado na época destinada a

exames finais. Os alunos que obtenham uma nota < 6 ficam automaticamente reprovados por nota mínima (r. n.

m.).

B) – Avaliação Discreta 

Nesta modalidade, a componente teórico-prática é avaliada em dois momentos de avaliação, valendo cada um
deles 50% da componente teórico-prática. Os alunos terão obrigatoriamente de obter uma nota mínima de 6

valores em qualquer dos momentos de avaliação. Caso tal não se venha a verificar a avaliação passa a ser por

Exame de Recurso. 

2 – Componente prática (30% da nota da disciplina)

A nota final da componente laboratorial é calculada do seguinte modo: 

Relatórios de grupo (50%) + Avaliação Contínua ( 50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Evaluation:

1 - Component theory and practice (70% of the course grade). The evaluation component of the theory and

practice can be done by:

A) - Exam

In this mode, the theoretical and practical component is assessed by an examination at the time intended for
final exams. Students who obtain a score <6 are automatically disapproved by minimum grade (nmr).

B) - Discrete Evaluation

In this mode, the theoretical-practical component is assessed at two time points, each worth 50% of the

theoretical-practical component. Students will be required to obtain a minimum score of 6 points in any of the

time points. If this does not come to check the evaluation becomes for Exam Appeal.

2 - Practical component (30% of the course grade)

The laboratory component of the final grade is calculated as follows:

Reports group (50%) + Continuous Assessment (50%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

No intuito de atingir os objetivos a escolaridade está dividida em duas componentes. Os alunos têm duas horas

de aulas teórico-práticas, onde são descritos os conceitos físicos e resolvidos muitos casos práticos, o que

permite aos alunos criar modelos e antecipar a realização das aulas práticas. E têm duas horas de aulas
práticas para aplicar os conhecimentos adquiridos nas TP onde estão em contacto direto com os instrumentos

e são confrontados com as dificuldades práticas de comprovar experimentalmente conceitos teóricos. 

São dedicadas ¼ das aulas práticas na discussão dos desvios entre a teoria (previsão) e a prática. 

Para ter uma avaliação contínua dos alunos, em todas as aulas práticas os alunos em grupos de 3 (máx), têm

de entregar um relatório sobre a experiência realizada (6 experiências). Além desses têm ainda de entregar
mais 2 relatórios de grupo (mais desenvolvidos que os 6 anteriores) ao longo do semestre.
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Com a ajuda das TIC (principalmente via Moodle), os alunos têm acesso a vários conteúdos teóricos, práticos e

simulações de experiências. 

Além da escolaridade obrigatória: as OT (uma hora semanal), as horas de atendimento (1-2 hora semanal), as
avaliações práticas e as avaliações contínuas TP (duas), permitam que o aluno e os docentes estejam sempre

em contacto.

Esta organizada e as metodologias de ensino empregues nas aulas contribuem e validam a forma como os

estudantes atingem os objetivos definidos e adquirem as competências.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In order to achieve the goals the school is divided into two components. Students have two hours of practical

classes, where we describe the physical concepts and solved many practical cases, which allows students to

create models and anticipate the realization of practical classes. And they have two hours of practical lessons

to apply the knowledge acquired in TP where they are in direct contact with the instruments and are faced with
the practical difficulties of proving experimentally the theoretical concepts.

They are dedicated ¼ of the practical classes in the discussion of the deviations between theory (prediction)
and practice.

To have a continuous assessment of students in all practical classes students into groups of 3 (max), must

deliver a report on the experiment performed (6 experiments). Besides these have yet to deliver 2 more group
reports (more developed than the 6 previous) during the semester.

With the help of ICT (mainly via Moodle), students have access to various theoretical concepts, practical

experiments and simulations.

Besides the compulsory education: OT (one hour weekly), the hours of care (1-2 hours weekly), practical

assessments and ongoing evaluations TP (two), allow students and teachers are always in contact.

This organized and the teaching methodologies used in class and help validate how the students reach the

objectives set and acquire skills.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- J. Dias de Deus e outros. Introdução à Física, 2000, Mc-Graw-Hill

- D. Halliday e R. Resnick, Fundamentos de Física, 1993, Livros Técnicos e Científicos Editora.

- P.A. Tipler, Physics for Scientists and Engineers, 1999, 4th ed., W. H. Freeman and Company 
- D.C. Giancoli, Physics, Principles with Applicaions, 5th ed., 1998, Prentice-Hall

- P.A. Tipler, R. A. Llwellyn, Modern Physics, 1999, 3rd ed., W. H. Freeman and Company 

- M.C. Abreu, L. Matias, L.F. Peralta, Física Experimental-Uma Introdução, 1994, Presença

- Docentes da disciplina, Elementos de Física. Guia de Trabalhos Práticos, 2008/2009

Mapa IX - ELEMENTOS DE QUÍMICA-FÍSICA / ELEMENTS OF PHYSICAL CHEMISTRY

6.2.1.1. Unidade curricular:

ELEMENTOS DE QUÍMICA-FÍSICA / ELEMENTS OF PHYSICAL CHEMISTRY

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Armando Jorge Domingues Silvestre: 90h T + 15h OT (1º Sem) , 30h T + 15h TP + 15h OT (2º Sem)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

João A. Baptista Pereira de Oliveira: 60h T + 60h TP +15h OT 
Brian James Goodfellow: 75h TP

Maria Clara Ferreira Magalhães: 60h TP 

Paulo Jorge de Almeida Ribeiro Claro: 15h TP 

(1º Sem.)
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Reconhecer a importância da química 

Tratar dados numéricos
Identificar fórmulas químicas 

Escrever equações químicas e realizar cálculos estequiométricos

Descrever e realizar cálculos e de preparação de soluções

Descrever realizar cálculos envolvendo trocas de calor, entalpia, a lei de Hess e dados calorimétricos
Descrever e realizar cálculos de equilíbrio químico

Identificar ácidos e bases, explicar e realizar cálculos envolvendo pH

Explicar matematicamente o comportamento de ácidos e base fracas e de sais e a variação de pH numa

titulação
Descrever o comportamento de soluções tampão

Explicar o comportamento de substâncias pouco solúveis e realizar cálculos envolvendo Ks

Explicar os conceitos de entropia, energia livre de Gibbs, e relaciona-los com a espontaneidade das reações e
com Ke e realizar cálculos associados

Descrever uma célula galvânica, o conceito de potencial padrão de redução e de potencial da célula; calcular

potenciais padrão de reação; aplicar a Equação de Nernst

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Recognize the central role of chemistry 

Handle numerical data
Identify chemical formulas

Write chemical equations and carry out stoichiometric calculations

Describe and perform calculations for solutions preparation 

Describe and perform calculations involving heat exchange, enthalpy, Hess law and calorimetric data
Describe and perform calculations involving chem equilibria

Identify acids, bases and perform calculations involving pH

Explain mathematically the behavior of weak acids, bases and salts and pH variation in a titration
Describe the behavior of buffer solutions

Explain the behavior of poorly soluble substances and perform calculations with Ks

Explain the concepts of entropy, Gibbs free energy, relate them with the spontaneity of reactions and to Ke and

perform associated calculations 
Describe a galvanic cell, explain the concept of standard reduction potential and the potential of the cell; and

calculate the standard potential of a reaction and apply the Nernst equation

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

0. A importância da química

1. Átomos, moléculas e iões
Número atómico, massa atómica

A tabela periódica

Moléculas e iões

Fórmulas químicas
Nomenclatura 

2. Relações mássicas em reações químicas
Massa molar e conceito de mole

Composição elementar 

Equações químicas

Concentração de uma solução
Cálculos estequiométricos

3. Termoquímica

Reações exotérmicas e endotérmicas
Entalpia padrão de formação 

Lei de Hess

Calorimetria

4. Equilíbrio químico
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A constante de equilíbrio
Fatores que afetam o equilíbrio

5. Equilíbrio ácido-base 
Ácidos e bases 

O pH

Ka, Kb e o produto iónico da água

Soluções tampão
Titulações ácido-base

6. Equilíbrios de solubilidade

Ks e solubilidade 
Precipitação fracionada

Efeito do ião comum 

7. Entropia, energia livre e equilíbrio

Processos espontâneos 

Entropia

Energia livre de Gibbs e equilíbrio

8. Eletroquímica

Pilhas galvanicas

Potenciais normais de redução, potencias de reação
Equação de Nernst

6.2.1.5. Syllabus:

0. The importance of chemistry

1. Atoms, molecules, and ions

Atomic number, atomic mass

The periodic table
Molecules and ions

Chemical formulas

Nomenclature

2. Mass relationships in chemical reactions

The concept of molar mass and the mole 

Elemental composition
Chemical equations

Concentration of a solution

Stoichiometric calculations

3. Thermochemistry

Exothermic and endothermic reactions

Standard enthalpy of formation
Hess’s law

Calorimetry

4. Chemical equilibrium
The equilibrium constant

Factors affecting equilibrium

5. Acid-base equilibrium
Acids and bases

pH

Ka, Kb and the Ionic product of water
Buffer solutions

Acid-base titrations

6. Solubility equilibria
Ks and solubility

Fractional precipitation

Common ion effect
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7. Entropy, free energy and equilibrium

Spontaneous processes

Entropy

Gibbs free energy and equilibrium

8. Electrochemistry

Galvanic cells

Standard reduction potential, potential of a reaction
The Nernst equation

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O Programa de EQF encontra-se organizado de modo que os alunos do primeiro ano adquiram de forma
estruturada os conteúdos e conhecimentos necessários, devidamente ilustrados com a resolução de

exercícios tipo e exemplos de aplicação.

Globalmente os objetivos da unidade curricular e os conteúdos programáticos, estão desenhados de forma a
dotar os alunos do primeiro dos cursos de Ciências e Engenharia da Universidade de Aveiro de uma formação

sólida e homogénea, capacidade de análise e resolução de problemas concretos no que concerne aos

princípios fundamentais da química, necessários para a prossecução dos seus estudos nas diferentes áreas

de formação.
Refira-se que a unidade curricular não permitiu no ano em avaliação dotar os alunos de competências

laboratoriais básicas, devido às obras em curso no DQ-UA, não obstante, alguns aspetos fundamentais da

prática laboratorial foram abordados à medida que os diferentes conteúdos programáticos foram sendo

abordados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The EQF program is organized so that the first-year students acquire in a structured way the contents and

necessary knowledge, appropriately illustrated with the resolution of representative typical problems and
examples of application.

Globally the objectives of the curricular unit and the program are designed to provide first year students of

science and engineering degrees of University of Aveiro with a solid and homogeneous formation, capacity for

analysis and resolution of specific problems with regard to the fundamental principles of chemistry, necessary
for the pursuit of their studies in different scientific areas.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A UC está organizada em três períodos semanais de contacto, 1+1h T e 1h TP além de 1h OT.
As T e TP são suportadas por material didático de apoio (MA) disponível antecipadamente na plataforma de e-

learning da UA (Moodle). Os MA estão preparados em ligação estreita com a bibliografia base recomendada,

para a qual o aluno é frequentemente remetido.

Nas T, são abordados em detalhe os conceitos fundamentais de cada conteúdo programático e ilustrados com
a discussão de problemas tipo, cuja resolução se encontra detalhadamente exposta nos MA como base de

estudo para o aluno.

Os MA estão organizados para que a seguir a cada conteúdo e problemas tipo, o aluno encontre uma lista de
questões propostas para estudo individual e posterior discussão nas T/TP/OT. 

A UC funciona em “Avaliação Discreta”, com um teste a meio do semestre e outro no final com um peso de

50% cada na nota final. Os alunos podem optar por ser avaliados por Exame Final e têm ainda acesso a uma

época de Recurso/Melhoria.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

EQF is organized weekly in three contact periods of, 1+1h T, 1h TP and 1h OT.

The T and TP hours are based on didactic support materials (MAs) previously made available for students in the
e-learning platform (Moodle). MAs are prepared using the recommended key bibliography, which the students

need to consult frequently.

For T hours, fundamental concepts are discussed in detail and illustrated using typical example problems.

Explicit methods for solving these problems are described in detail in the MAs, to help students during individual
study.

MAs are organized in such way that, after fundamental concepts and model problems, the student finds a list of

suggested problems for individual study and discussion during TP and OT hours. 

EQF assessment involves two written tests, one in the middle and the other at the end of the semester, each
with a weight of 50%. Students can choose to be evaluated via a Final examination and also have access to a

“Recurso/Melhoria” exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
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curricular.

As metodologias adotadas estão definidas para que os alunos desenvolvam as competências subjacentes aos

objetivos definidos. Todas as competências são ilustradas nas T, indicando-se ainda exercícios adequados
para treino individual, discutindo-os nas T/TP/OT. Os alunos que pretendam desenvolver mais os seus

conhecimentos e competências, são remetidos para a resolução individual de exercícios propostos no final de

cada capítulo da bib. base, podendo depois discuti-los nas OT. 

Ainda, as metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem estão adequadamente articuladas entre si e
com as metodologias de avaliação, nomeadamente no que se refere à ligação entre a forma como os

conteúdos são abordados ao longo do semestre, e construção dos testes, nomeadamente em termos da

natureza das questões, do grau de dificuldade e os critérios de avaliação, tendo por base o Manual de Boas

Práticas de Avaliação do DQ* 
*adapt, R Felder, J Prof Issues Eng Ed & Practice 2002, 128, 1.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The adopted methodologies are designed for students to develop the planned competences and objectives. All
Competences are illustrated in T, indicating exercises suitable for self-training, discussing them in T/TP/OT.

Students who wish to further develop their knowledge and skills, are directed to the individual resolution of

exercises proposed at the end of each chapter of the bib., and then discuss them in OT.

The teaching methodologies and learning objectives are properly articulated with each other and with the
evaluation methodologies, particularly in what concerns to the connection between the way the contents are

covered throughout the semester, and construction of the tests, particularly in terms of the nature of the

questions, the difficulty degree and the assessment criteria, following the DQ Manual of Good Practices for
Evaluation *

*adapt R Felder, J Prof Issues Eng Ed & Practice 2002, 128, 1.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Bibliografia base:
R Chang, KA Goldsby, Chemistry, Mc Graw Hill, 2012, 11ª Ed.

R Chang, KA Goldsby, Química, Mc Graw Hill, 2012, 11ª Ed.

R Chang, Química, Mc Graw Hill, 1994, 5ª Ed.

Outras obras:

TL Brown et al., Chemistry, Pearson, 2010, 2ª Ed.

D Reger et al., Química: Princípios e Aplicações, Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.

Mapa IX - ENERGIA E AMBIENTE / ENERGY AND ENVIRONMENT

6.2.1.1. Unidade curricular:

ENERGIA E AMBIENTE / ENERGY AND ENVIRONMENT

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

António José Barbosa Samagaio (65 h = 45 h TP + 20 h OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

n. a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Pretende-se, em primeiro lugar, fornecer uma visão dos panoramas energéticos mundial, europeu e nacional. A

questão do desenvolvimento sustentável e, em particular, a problemática das alterações climáticas são

discutidas e são apresentados instrumentos de política ambiental, nomeadamente convenções fundamentais
como o Protocolo de Kyoto e documentos como o Livro Verde da Energia. Em seguida, relaciona-se os

conceitos fundamentais de energia, entropia e exergia, integrando-os em conceitos termo-económicos.

Pretende-se ainda apresentar diferentes combustíveis e sistemas de conversão de energia actualmente

disponíveis, referindo igualmente sistemas de acumulação energética e tecnologias de conservação de
energia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

First of all, one wishes to provide a vision of world, European and national energy panorama. The issue of
sustainable development and, in particular, the issue of climate change are discussed and instruments of



12/20/13 ACEF/1314/10932 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=61a7208c-827a-40d9-a195-525c0095bcf0&formId=3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7 95/220

environmental policy are presented, namely fundamental agreements like the Kyoto Protocol and documents

like the Energy Green Paper. Later on in the course, fundamental concepts like energy, entropy and exergy are

connected and integrated into thermo-economic concepts. One also wishes to present different fuels and
energy conversion systems, mentioning also systems for energy storage and energy-saving technologies.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. A energia em contexto. Uso de energia e ambiente. Padrões de uso de energia. Importância do petróleo. Ciclo
de vida dos combustíveis fósseis. 

2. Economia aplicada à Engenharia. Engenharia e Finanças. O juro. O juro simples e juro composto. Definições.

Cálculo do período de retorno. Custos de conversão de energia. Terminologia usada em conversão de energia. 

3. Energia e exergia. Conceito de energia e potência. Conversão de energia entre diferentes formas. Economia e

energia. Exergia: o potencial de trabalho da energia. Trabalho reversível e irreversibilidade. Rendimento em

relação à Segunda Lei da Termodinâmica. Variação de exergia de um sistema. Exergia de sistemas fechados.
Exergia de um escoamento. Análise exergética aplicada a um volume de controlo. Princípio do aumento da

exergia e geração de exergia. Balanço exergético. 

4. Energias renováveis e alternativas energéticas (elaboração de trabalhos pelos alunos). 

6.2.1.5. Syllabus:

1. The energy in context. Energy consumption and the environment. Patterns of energy consumption.

Importance of petroleum. Life cycle of fossil fuels. 

2. Engineering economics. Engineering and Finance. Interest. Simple interest and compound interest .

Definitions. Calculation of payback time. System power costs. Power economics terminology. 

3. Energy and exergy. Concept of energy and power. Energy conversion between different energy forms.

Energy economics. Exergy: the work potential of energy. Reversible work and irreversibility. Second law

efficiency. Exergy variation of a system. Exergy in closed systems. Exergy of a flow. Exergy analysis applied to
a control volume. Principle of exergy increase and exergy generation. Exergy balance. Combustion. 

4. Renewable energy and energy alternatives (writing of term papers by students). 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos correspondem aos objectivos enunciados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus is in line with the leaning outcomes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Avaliação periódica envolvendo um exame escrito no final do semestre (70%), e a realização duma monografia

(30%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Periodic evaluation which includes a written exam (70%) and a term paper (30%) at the end of the semester.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A realização de um exame escrito no final do semestre visa avaliar a aprendizagem dos objectivos de

aprendizagem, enquanto a elaboração de uma monografia pretende demonstrar a capacidade dos alunos em
escrever um relatório em que as ferramentas apresentadas na disciplina sejam utilizadas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The written exam at the end of the semester is aimed at evaluating the student’s performance with respect to
learning outcomes, while the term paper objective is to demonstrate the student’s ability to use the tools

presented during the semester.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
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Energy Systems and Sustainability: Power for a Sustainable Future, Bob Everett and Janet Ramage (Eds.)

Godfrey Boyle, Oxford University Press, 2003. 

Energy and problems of a technical society, 2nd ed., J. J. Kraushaar and R. A. Kristinen, John Wiley, 1993.
Thermodynamics: an engineering approach, 6th Edition, Cengel, Y. and Boles, M. A., 2006, McGraw-Hill

International Editions. 

Sustainable Energy: Choosing Among Options, Tester, J. W., Drake, E. M., Golay, M. W., Driscoll, M. J., e Peters,
W. A., The MIT Press, 2005.

Renewable Energy: Power for a Sustainable Future, Godfrey Boyle (Ed.), Oxford University Press, 2004 

Energy and the Environment, Fay, J., and Golomb, D. S., Oxford University Press, 2002. 

Energy and Problems of a Technical Society, 2nd Ed., Kraushaar, J. J., and Ristinen, R. A., John Wiley, New York,
1993. 

Energy — A Useful Concept, Göran Wall, PhD Thesis, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden,

1986. 

Mapa IX - ENGENHARIA BIOQUÍMICA I / BIOCHEMICAL ENGINEERING I

6.2.1.1. Unidade curricular:
ENGENHARIA BIOQUÍMICA I / BIOCHEMICAL ENGINEERING I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Luísa Alexandra Seuanes Serafim Leal, 104 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
O objectivo geral da UC é a introdução aos conceitos básicos de operação, modelação e dimensionamento de

reatores biológicos. Esta UC permite aos estudantes obter conhecimentos de estequiometria, cinética e

termodinâmica das reacções biológicas, incluindo a quantificação do efeito do pH, Temperatura e concentração

de substratos e Inibidores na velocidade de reacção. Os estudantes devem identificar os principais tipos e
modos de operação de reactores biológicos, incluindo reactores com biocatalisadores imobilizados. Os

estudantes devem revelar conhecimentos sobre preparação de meios de cultura e métodos de esterilização,

transferência de calor e massa (em especial transferência de O2), reologia e comportamento hidrodinâmico em
bio-reactores. Outro objectivo da aprendizagem é escrever e resolver as equações de Balanço Material para

bio-reactores descontínuos, semi-contínuos ou contínuos em operação isotérmica, tendo em vista o seu

dimensionamento e o cálculo de requisitos energéticos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The overall goal of UC is the introduction to the basic concepts of operation, modeling and design of biological

reactors. This UC allows students to obtain knowledge of stoichiometry, kinetics and thermodynamics of

biological processes, including the quantification of the effect of pH, temperature and concentration of
substrates and inhibitors on the reaction rate. Students should identify the main types and modes of operation of

biological reactors, including reactors with immobilized biocatalysts. Students learn about the preparation of

culture media and methods of sterilization, the heat and mass transfer (especially transfer O2), rheology and

hydrodynamic behavior in bio-reactors. Another objective of learning is writing and solving the Material Balance
equations for bioreactors batch, semi-continuous or continuous operation isothermal, with the goal of its

dimensioning and calculation of energy requirements.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Conceitos Fundamentais( Estequiometria; Cinética microbiana; equações de balanço material e de energia

em sistemas reactivos; geometria e modo de operação de bioreactores.)

2. Introdução aos Bio-Reatores (Selecção do meio de cultura e modo de operação do reactor; Reactores com

agitação e reactores tubulares; Exemplos industriais de Bio-reactores.)
3. Fenómenos de Transporte de Massa em Bioprocessos (Transferência de Massa em Sistemas Gás-Líquido;

Correlações para o cálculo de Coeficientes de TM; Velocidade de Transferência de Oxigénio; TM em Sistemas

Gás-Líquido-Sólido)

4. Operação e Modelação de Bio-Reactores (Comportamento Reológico dos Meios de Fermentação; Agitação
Mecânica (Tipo do agitador; Potência de Agitação; Scale-up))

5. Fenómenos de Transporte de Calor em Bioprocessos (Transferência de calor e Esterilização;

Comportamento hidrodinâmico.)
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6.2.1.5. Syllabus:

1. Fundamental concepts (stoichiometry; microbial kinetics; equations of material balance and energy in

reactive systems, geometry and mode of operation of bioreactors.)

2. Introduction to Bioreactors (selection of media and mode of operation of the reactor, with stirring reactors and
tubular reactors; Examples of industrial bioreactors.)

3. Mass Transfer Phenomena in Bioprocesses (Mass Transfer in Gas-Liquid Systems; correlations for

calculation of TM coefficients; Oxygen Transfer rates, TM in Gas-Liquid-Solid Systems)
4. Operation and Modeling of Bioreactors (Rheological Behavior of Means Fermentation; Mechanical Stirring

(type agitator; Agitation Power, Scale-up))

5. Heat Transfer Phenomena in Bioprocesses (Heat Transfer and Sterilization; hydrodynamic behavior.)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Nesta UC apresenta-se o dimensionamento de reactores biológicos considerando os vários tipos de reactores,

a sua geometria e modo de funcionamento, a escolha do biocatalisador, descrição dos vários tipos de

transferência de massa e de calor, homogeneização e esterilização. Os vários temas do programa da disciplina
são leccionados nas aulas teóricas, enquanto que nas aulas TP se aprofunda a aprendizagem através da

resolução de problemas, além de se abordarem temas específicos para cada um dos cursos com a UC. O

Programa desta UC segue o desenvolvimento clássico de conteúdos de Engenharia Bioquímica ou Engenharia

de Bioprocessos tal como se pode observar pela correspondência entre as matérias leccionadas e a
bibliografia adoptada - de autores reputados, e com objectivos idênticos. 

A UC está estruturada de modo a permitir uma integração dos capítulos do programa e a proporcionar ao aluno

as ferramentas para compreender o desenvolvimento dos processos bioquímicos.
.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

In this UC the project of bioreactor is studied considering the different types of reactors, their geometry and

mode of operation, the choice of biocatalyst, concepts of mass and transfer and sterilization. The different
concepts of the syllabus are taught in lectures while in class TP, these concepts are deepened through problem

solving. In addition specific themes for each of the courses with this syllabus are addressed. This program

follows the classic contents of Biochemical Engineering and Bioprocess Engineering syllabus as can be seen by
the correspondence between the subjects taught and literature adopted - of reputable authors, and with similar

objectives.

The UC is structured to allow integration of the chapters of the program and provide students with tools to

understand the development of biochemical processes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nas aulas teóricas apresentam-se os conceitos gerais, promovendo-se a aprendizagem, a compreensão e a

aplicação dos conhecimentos específicos da disciplina.
Nas aulas teórico práticas privilegia-se o ensino baseado na resolução e discussão de problemas (case-

studies).

As sessões de OT, permitem esclarecer dúvidas e debater problemas semanalmente.

As metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem estão adequadamente articuladas com as

metodologias de avaliação através do Manual de Boas Práticas de Avaliação do DQUA.

Na avaliação desta UC, os estudantes podem optar por avaliação discreta (artigos 29º a 31º do REUA) que

compreende dois testes escritos individuais, realizados durante o semestre, com peso 50% cada ou por

avaliação final realizada na época de exames.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In the lectures the general concepts are taught through application examples, promoting the learning and

understanding of specific knowledge of this UC. In TP classes, the focus is teaching and discussion based on

the resolution of problems (case studies).

OT sessions allow for the clarification of questions and discuss issues weekly with students.

The teaching methodologies and learning objectives are adequately articulated with the methodologies of

Manual of Practice Assessment of DQUA.

For evaluation, students can opt for discrete evaluation (Articles 29 to 31 of REUA) comprising two individual
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written tests conducted during the semester, each weighing 50% or final evaluation performed at the

examinations period.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia de ensino está integralmente articulada com os objectivos de aprendizagem do seguinte modo:

Os conceitos básicos da UC são leccionados nas aulas T recorrendo a exemplos de aplicação. Estes conceitos

são aprofundados nas aulas TP através da resolução de problemas.

Os testes ao longo do semestre propiciam:

i) um maior acompanhamento das matérias por parte dos alunos;

ii) divisão dos conteúdos da disciplina que são extensos em dois momentos distintos de avaliação
iii) informação constante sobre a evolução dos alunos, que permite ao docente corrigir problemas

atempadamente;

As OT funcionam para o esclarecimento de dúvidas, alargando-se o tempo para esclarecimento de dúvidas
perto das datas dos testes ou dos exames.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology is integrally linked with the learning outcomes as follows:

The basic concepts are taught in class T using application examples. These concepts are further developed in

class TP by solving problems.

The tests throughout the semester provide:

i) further monitoring of the materials by the students;

ii) division of the contents of the discipline that are extensive in two distinct evaluation moments

iii) information on the progress of the students, which allows the teacher to correct problems along the
semester;

The OT goal is to clarify questions of students about the contents of the Syllabus. This time to clarify the
questions from the students is extended near the dates of tests or examinations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
M.L. Schuler, F. Kargi, Bioprocess Engineering Basic Concepts (2nd Ed.), Prentice Hall, 2002

J.Nielsen,J.Villadsen, G.Liden , Bioreaction Engineering Principles (2nd Ed), Plenum Pub Corp., 2002

J. Ingham, E. Heinzle, I.J. Dunn, J.E. Prenosil, Biological Reaction Engineering: Dynamic Modelling Fundamentals
With Simulation Examples (2nd Revised) – Wiley VCH (2003)

M.M. Fonseca, J.A. Teixeira, Reactores Biológicos: Fundamentos e Aplicações, Lidel , 2007

Mapa IX - ENGENHARIA BIOQUÍMICA II / BIOCHEMICAL ENGINEERING II

6.2.1.1. Unidade curricular:

ENGENHARIA BIOQUÍMICA II / BIOCHEMICAL ENGINEERING II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Luísa Alexandra Seuanes Serafim Leal, 65 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O objectivo geral da UC Engenharia Bioquímica II é a introdução às várias técnicas de separação utilizadas em
Biotecnologia e fornecer informação suficiente para que os alunos possam propor esquemas de extracção e

purificação de uma biomolécula específica bem como dimensionar equipamento a utilizar em cada operação

unitária.
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6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The overall objective of the UC Biochemical Engineering II is the introduction to the different separation

techniques used in biotechnology and provide enough information for students propose extraction and

purification schemes of a specific biomolecule and dimensioning the equipment to be used in each unit
operation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1.Introdução aos processos de biosseparação

2.Propriedades relevantes das biomacromoléculas para os processos de biosseparação
3.Métodos de lise celular

4. Precipitação

5.Centrifugação
6.Extracção líquido-líquido

7.Adsorção

8.Cromatografia

9.Filtração
10.Processos de membranas: ultrafiltração, microfiltração, nanofiltração, pervaporação,diálise e processos

com membranas líquidas e adsorção/cromatografia de membrana

11.Secagem

12. Liofilização
13. Integração de Processos

14. Apresentação de Seminários

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to bioseparation processes

2. Relevant properties of biomacromolecules for separation processes

3. Methods of cell lysis
4. Precipitation

5. Centrifugation

6. Liquid-liquid extraction

7. Adsorption
8. Chromatography

9. Filtration

10. Membrane processes: ultrafiltration, microfiltration, nanofiltration, pervaporation, dialysis, liquid

membranes and adsorption / chromatography with membrane
11. Drying

12. Lyophilization

13. Process integration
14. Presentation of seminars

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Nesta UC apresentam-se os diferentes processos de separação que podem ser aplicados para a extracção e

purificação de moléculas biológicas. Os vários temas do programa da disciplina são leccionados nas aulas
teóricas, enquanto que nas aulas TP se aprofunda a aprendizagem através da resolução de problemas, além de

se abordarem temas específicos para cada um dos cursos com a UC. O Programa desta UC segue o

desenvolvimento clássico de conteúdos de Engenharia Biosseparação tal como se pode observar pela
correspondência entre as matérias leccionadas e a bibliografia adoptada - de autores reputados, e com

objectivos idênticos. 

A UC está estruturada de modo a permitir uma integração dos capítulos do programa e a proporcionar ao aluno

as ferramentas para compreender o desenvolvimento dos processos de separação de produtos biológicos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

In this UC the different separation process for the extraction and purification of biomolecules are studied. The

different concepts of the syllabus are taught in lectures while in class TP, these concepts are deepened through
problem solving. In addition specific themes for each of the courses with this syllabus are addressed. This

program follows the classic contents of Bioseparation Engineering syllabus as can be seen by the

correspondence between the subjects taught and literature adopted - of reputable authors, and with similar

objectives.
The UC is structured to allow integration of the chapters of the program and provide students with tools to

understand the development of biochemical processes.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nesta UC apresentam-se os diferentes processos de separação utilizados em biotecnologia. Os conceitos

gerais são apresentados nas aulas teóricas, promovendo-se a aprendizagem, a compreensão e a aplicação dos

conhecimentos específicos da disciplina. Nas aulas teórico práticas privilegia-se o ensino baseado na
resolução e discussão de problemas (case-studies) relacionados com os conteúdos das aulas teóricas. 

As sessões de OT permitem esclarecer dúvidas e debater problemas semanalmente.

As metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem estão adequadamente articuladas com as
metodologias de avaliação através do Manual de Boas Práticas de Avaliação do DQUA.

A avaliação desta UC é discreta (artigos 29º a 31º do REUA) e compreende um seminário em que se apresenta

um artigo científico relacionado com os conteúdos da UC (35%), correspondendo os restantes 65% ou a dois

testes escritos individuais, realizados durante o semestre ou ao exame final realizado na época de exames.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

In the lectures the general concepts are taught through application examples, promoting the learning and

understanding of specific knowledge of this UC. In TP classes, the focus is teaching and discussion based on
the resolution of problems (case studies).

OT sessions allow for the clarification of questions and discuss issues weekly with students.

The teaching methodologies and learning objectives are adequately articulated with the methodologies of

Manual of Practice Assessment of DQUA.
Evaluation is discrete (Articles 29 to 31 of REUA) comprising a seminar where students will present a scientific

paper related to the subject (35%) and 65% correspond to two individual written tests conducted during the

semester, each weighing 50%, or to the final exam performed at the examinations period.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia de ensino está integralmente articulada com os objectivos de aprendizagem do seguinte modo:

Os conceitos básicos da UC são leccionados nas aulas T recorrendo a exemplos de aplicação. Estes conceitos

são aprofundados nas aulas TP através da resolução de problemas.

Os testes ao longo do semestre propiciam:
i) um maior acompanhamento das matérias por parte dos alunos;

ii) divisão dos conteúdos da disciplina que são extensos em dois momentos distintos de avaliação

iii) informação constante sobre a evolução dos alunos, que permite ao docente corrigir problemas
atempadamente;

As OT funcionam para o esclarecimento de dúvidas, alargando-se o tempo para esclarecimento de dúvidas

perto das datas dos testes ou dos exames.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology is integrally linked with the learning outcomes as follows:

The basic concepts are taught in class T using application examples. These concepts are further developed in

class TP by solving problems.

The tests throughout the semester provide:
i) further monitoring of the materials by the students;

ii) division of the contents of the discipline that are extensive in two distinct evaluation moments

iii) information on the progress of the students, which allows the teacher to correct problems along the

semester;

The OT goal is to clarify questions of students about the contents of the Syllabus. This time to clarify the

questions from the students is extended near the dates of tests or examinations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

"Principles of Bioseparations Engineering", Ghosh Raja, October 2006, World Scientific Publishing Co Pte Ltd 

Artigos fornecidos pela docente ao longo do semestre
"Bioseparations: Downstream Processing for Biotechnology", Paul A. Betler, A.L. Cussler, WeiShou Hu, John

Wiley & Sons (1988) USA

“Handbook of Downstream Processing", Ed. Elliott Goldberg, Blackie Academic & Professional (1997) UK

"Bioseparations Science and Engineering", Roger Harrison, Paul Todd, Scott Rudge, Demetri Petrides, Oxford
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University Press (2003) UK
"Bioprocess Engineering Principles", Pauline Doran, Academic Press (2003), UK

"Industrial Bioseparations: Principles and Practice", Daniel Forciniti, November 2007, WileyBlackwell

Mapa IX - ENGENHARIA DAS REACÇÕES QUÍMICAS I / CHEMICAL REACTION ENGINEERING I

6.2.1.1. Unidade curricular:

ENGENHARIA DAS REACÇÕES QUÍMICAS I / CHEMICAL REACTION ENGINEERING I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Inês Purcell de Portugal Branco (110h = 30 h T+ 2 x 30 h TP + 20h OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n. a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Após aprovação o estudante deverá saber:
1. Classificar reacções químicas. 

2. Definir o conceito de velocidade de reacção (sistemas homogéneos). Expressar a lei de velocidades em

função de concentrações, conversão do reagente limitante e temperatura (T): constantes cinética e de
equilíbrio vs T.

3. Identificar as vantagens dos vários reactores e modos de operação, incluindo associação em série ou

paralelo. Seleccionar o reactor e condições operatórias para maximizar a velocidade de produção e/ou

selectividade e rendimento. 
4. Partindo das equações gerais derivar as equações de balanço (material e energia) para reactores ideais:

batch, PFR e CSTR.

5. Resolver as equações de balanço para dimensionamento de reactores descontínuos e contínuos, em estado

estacionário, considerando reacções simples (inclusive reversíveis): operação isotérmica e não-isotérmica
(adiabática). 

6. Generalizar a metodologia de projecto para sistemas de reacções múltiplas (paralelas, consecutivas e

complexas). 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

After completing the course, an average student is expected to be able to:

1. Categorize chemical reactions. 

2. Define rate of a chemical reaction. Express homogeneous reaction rates laws as a function of concentration,
conversion of limiting reactant and temperature: kinetic constant vs T, equilibrium constant vs T. 

3. Identify the advantages of the various reactors and modes of operation, including reactors associated in

series or in parallel. Select the proper reactor and operating conditions to maximize rate production and/or
selectivity and yield. 

4. Obtain the mass and energy balance equations from first principles for ideal reactors: batch, PFR and CSTR. 

5. Solve the balance equations to size batch and continuous (steady-state) reactors for simple

reactions (reversible inclusive), considering isothermal and non-isothermal (adiabatic) operation.
6. Generalise the design methodology for multiple reactions (parallel, consecutive and complex reactions).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Revisão de conceitos fundamentais (conversão, velocidade de reacção e equilíbrio químico). Vantagens e
desvantagens dos vários tipos de reactor e modos de operação. As equações gerais de balanço material e de

energia em sistemas homogéneos

2. Análise e dimensionamento de Reactores Descontínuos. Operação isotérmica, adiabática e não-adiabática.

Sistemas em fase líquida e em fase gasosa com uma única reacção.
3. Análise e dimensionamento do Reactor Perfeitamente Agitado (CSTR). Metodologia de projecto: Operação

isotérmica, adiabática e não-adiabática. Estabilidade e multiplicidade do estado estacionário. Bateria de n-

CSTRs.

4. Análise e dimensionamento do Reactor com Escoamento Pistão (PFR). Metodologia de projecto: Operação
isotérmica, adiabática e não-adiabática. Influência das perdas de carga. Associação em série e em paralelo.

5. Comparação e selecção de reactores para reacções simples e múltiplas. Selectividade e rendimento.

Optimização da temperatura com base nos diagramas x(T)
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6.2.1.5. Syllabus:

1. Review of fundamental concepts (conversion, rate of reaction and chemical equilibrium). Introduction to the

various types of reactors and operating modes. The general mole and energy balance equations for

homogeneous systems. 
2. Batch reactor analysis and sizing: isothermal, adiabatic and non-adiabatic operation; single reactions in liquid

or gas phase systems. 

3. Stirred-tank Reactors (CSTR): design algorithm for isothermal, adiabatic and non-adiabatic operation. Multiple

steady states. Ignition-Extinction curve. CSTR’s in series and in parallel. 
4. Plug-flow Reactors (PFR) analysis and design: isothermal, adiabatic and non-adiabatic operation. Influence of

pressure drop. PFR’s in series and in parallel.

5. Selection of reactors for single and multiple reactions. Optimization of the production rate, selectivity and
yield. Optimization of Temperature based on x(T) diagrams.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos foram gizados para desenvolver competências específicas de análise, projecto e

optimização de reactores químicos homogéneos (assentes em conhecimentos prévios: cinética e
termodinâmica química; balanços materiais e energéticos; escoamento de fluidos) bem competências

genéricas de resolução proactiva de problemas e de integração de conhecimentos. Assim, 

no Cap.1 revêem-se os conceitos fundamentais, introduz-se a classificação de reactores químicos e a
metodologia de dimensionamento de reactores químicos (competências 1, 2 e 3).

nos Cap. 2, 3 e 4 desenvolvem-se as competências de projecto e optimização dos vários tipos de reactores,

para reacções simples reversíveis e irreversíveis (competências 2, 4 e 5).

no Cap. 5 generaliza-se a metodologia para o caso de reacções múltiplas e promove-se a visão integrada dos
procedimentos de cálculo independentemente do tipo de reacção e reactor. (competências 3 e 6)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus aims to develop specific skills for analysis, design and optimisation of homogeneous chemical
reactors (supported on previous knowledge: kinetics and chemical thermodynamics; material and energy

balances; transport and fluid flow) and generic skills such as problem solving (pro-actively and with initiative)

and the ability to integrate knowledge. Therefore,

in Ch. 1 the fundamental concepts are reviewed, the classification of chemical reactors is introduced and
reactor sizing methodology is presented (skills 1, 2 and 3). 

in Ch. 2, 3 and 4 the skills for reactor design and optimisation are developed, for simple reactions both

reversible and irreversible (skills 2, 4 and 5). 

in Ch. 5 the previous methodology is generalized for the case of multiple reactions and an overview of the
reactor/reaction independent calculus algorithms is provided (skills 3 and 6).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As aulas teóricas (T) são para exposição/discussão dos conceitos fundamentais, sua aplicação para obter as
eqs de balanço e definição da metodologia de dimensionamento de reactores, privilegiando-se a resolução no

quadro e exemplos de cálculo simples.

Nas aulas teórico-práticas (TP) os alunos são guiados na resolução de problemas de dimensionamento,
gradualmente mais complexos (aproxim. casos reais), para consolidação dos conceitos e desenvolvimento das

capacidades de cálculo. 

Fora das aulas, aconselha-se a resolução proactiva de problemas (HW), em grupos de 2-3, e um tempo de

estudo/ trabalho de aprox. 5h/semana no período lectivo + 20h preparação para exame.
Avaliação (3-6 h): 

T (conceitos) - exame final escrito, individual e sem consulta, < 2h 

TP (aplicação dos conceitos e competências de cálculo): 2 testes intercalares (<1.5h) + HW (5-6) ou Exame

Final (< 2h).
Aprovação: Nota T e TP > 8 ; média T+TP > 9.5 (Escala 0-20). 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The fundamental concepts will be presented/discussed in theoretical (T) classes. The fundamental mass and
energy balance equations and the design methodology for homogeneous reactors will be discussed in detail,

preferably using the blackboard. Some simple exercises will be presented.

In the Theoretical/practical classes (TP) students will be guided to solve design problems, gradually more

complex i.e. approaching real cases, to grasp the concepts and develop their calculus skill. Homework (HW)
problems solved in groups of 2-3 students will be assigned on a weekly basis for the purpose of TP evaluation to

promote problem solving skills, time management, team work, etc. 

Assessment (3 – 6 h)
T (concepts): individual written final exam, closed book, < 2h;
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TP (problem solving and calculus skills): 2 midterm tests (<1.5h) + HW (5-6) or Final exam (< 2h)

For approval: T and TP marks > 8 and T+TP average > 9.5 (scale 0-20).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino incluem aulas Teóricas expositivas e interpelativas em que os alunos são

envolvidos na discussão dos conceitos, na dedução das equações fundamentais para o projecto de reactores

químicos homogéneos, bem como na resolução de exemplos de aplicação simples. Pretende-se desenvolver
uma metodologia de cálculo, em vez de memorizar resoluções, assente nos princípios fundamentais, aplicável

para uma vasta gama de situações (aprox. casos reais).

Para as aulas TP são disponibilizadas fichas de problemas (via plataforma de e-learning da UA), com diferentes

graus de dificuldade, cobrindo todos os tópicos do programa. No início da aula propõe-se a leitura individual do
problema para identificação dos objectivos, metodologias de cálculo e informação necessária (disponível ou em

falta). Posteriormente, os procedimentos são sumariados no quadro pelo docente e os alunos realizam os

cálculos até atingir o objectivo do problema (nesta fase propõe-se a interacção com os colegas). Pretendem-se
desenvolver as capacidades de formulação e resolução de problemas relacionados com reacções e reactores

homogéneos, bem como as competências de cálculo (numérico, integral e diferencial), em coerência com os

objectivos da unidade curricular descritos.

O regime de avaliação contínua (componente TP), em grupos de 2-3 alunos, foi estabelecido para fomentar o
desenvolvimento da capacidade de resolução de problemas e a sua aferição, ao longo do semestre. Note-se

que os problemas (HW) foram corrigidos e devolvidos aos alunos, no prazo máximo de 1 semana. Esta

metodologia, recentemente implementada, permitiu aumentar a taxa de aprovação desta UC que não é

compatível com um estudo pontual na véspera do exame. Simultaneamente permite desenvolver competências
genéricas de trabalho em grupo, gestão de tempo, cumprimentos de prazos, etc.

A avaliação final (componente T) permite aferir o grau de compreensão dos conceitos fundamentais bem como

a integração de conhecimentos.
De um modo geral, as metodologias de ensino e avaliação permitem atingir todos os objectivos enunciados

para a UC, bem como alguns dos objectivos específicos e das competências transversais (generic skills)

requeridas para os graduados (mestres) em Engenharia Quimica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Teaching methodologies include theoretical lectures and in-class learning activities to involve the students in

the discussion of the fundamental concepts and balance equations, for the design of homogeneous chemical

reactors and for solving simple examples. The purpose is to develop calculus algorithms based on fundamental
principles appropriate for a wide range of situations (approx. real cases) rather than memorize solutions.

A set of problems with varying degrees of difficulty and covering all topics of the program is available (e-

learning page) for the TP classes. At the beginning of the lessons the students are advised to read the problem,

individually, to identify the objectives calculus algorithm and required information (available or missing).
Subsequently, the procedures are summarized in the blackboard by the teacher and thereafter the students

carry out the calculations to achieve the final result (at this stage interaction with colleagues is wished-for).

These activities aim to develop the student’s skills to identify, formulate and solve problems related to chemical

reaction engineering (homogeneous reactions and reactors). In addition calculus skills (numeric, integral and
differential) are developed to reach the outcomes previously presented. 

The recently introduced continuous assessment of the TP component, HomeWork in groups of 2-3 students,

aimed to encourage the development and evaluation of problem-solving skills throughout the semester (It
should be noted that the HW problems were corrected and returned to the students, within 1 week). This method

proved suitable (the approval rate increased) since this course is not compatible with studying only in the eve of

the final exam. At the same this method permit students to develop transferable skills such as teamwork, time

management (plan activities and meet deadlines), etc. 
The final exam (T component) aims the assessment of level of understanding of the fundamental concepts as

well as the level of knowledge integration. 

Altogether, the teaching and evaluation methodologies aim all the objectives set out for the course, as well as

some of the specific objectives and generic skills international required for Chemical Engineering graduates. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Livro de texto adoptado

FOGLER, H.S.; Elements of Chemical Reaction Engineering, Pearson Education Inc, New Jersey - USA, 4th Ed.
(2006). Cap. 1-4, 6, 8 e 9. 

Bibliografia Suplementar

LEVENSPIEL, O.; 

Chemical Reaction Engineering, John Wiley & Sons New York - USA, 3rd Ed. (1999).
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FROMENT, G.F., BISCHOFF, K.B., DE WILDE, J. ; 

Chemical Reactor Analysis and Design, J. Wiley & Sons 3rd Ed. (2011).

MISSEN,R.W., MIMS, C.A., SAVILLE, B.A.; 
Introduction to Chemical Reaction Engineering and Kinetics, J. Wiley & Sons (1999)

ROBERTS,G.W.; 

Chemical Reactions and Chemical Reactors, J. Wiley & Sons (2009)

SCHMIDT, L.D. 
The Engineering of Chemical Reactions, Oxford Univ Press (1998)

RAWLINGS, J.B., EKERDT, J.G. 

Chemical Reactor Analysis and Design Fundamentals, Nob Hill Publishing (2002).

Mapa IX - ENGENHARIA DAS REACÇÕES QUÍMICAS II / CHEMICAL REACTION ENGINEERING II

6.2.1.1. Unidade curricular:
ENGENHARIA DAS REACÇÕES QUÍMICAS II / CHEMICAL REACTION ENGINEERING II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Inês Purcell de Portugal Branco (110h = 30h T+ 2x30h TP + 20h OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

n. a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após aprovação o estudante deverá saber:

1. Caracterizar o escoamento em reactores reais com base na curva de distribuição dos tempos de residência

(DTR) e seus momentos;

2. Propor um modelo de escoamento compatível com a DTR usando a função de transferência; 
3. Prever a conversão em reactores reais com base na DTR.

4. Expressar a velocidade de reacção em função de parâmetros cinéticos e de transporte inter e intra-partícula
em catalisadores;

5. Calcular perfis de concentração dos reagentes e de temperatura em catalisadores porosos, relacionando-os

com o factor de eficiência e números adimensionais característicos.

6. Enunciar as vantagens/desvantagens dos vários tipos de reactores heterogéneos;

7. Calcular perfis de conversão, temperatura e pressão em reactores de leito fixo usando modelos

unidimensionais pseudo-homogéneos e heterogéneos.

8. Realizar cálculos de dimensionamento em reactores trifásicos (GLS ) isotérmicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

After completing the course an average student is expected to be able to:

1. Characterize the flow in real reactors based on residence time distribution (RTD) curves and its moments; 
2. Suggest an appropriate flow model using the transfer function to obtain the RTD equation; 

3. Estimate the exit conversion in real reactors using RTD data.

4. Express the rate of reaction as a function of kinetic and catalyst (inter and intra-particle) transport
parameters; 

5. Calculate concentration and temperature profiles in porous catalysts, relating them to catalyst effectiveness

and characteristic dimensionless numbers.

6. List the advantages/disadvantages of the various types of heterogeneous reactors; 

7. Calculate conversion, temperature and pressure profiles in fixed bed catalytic reactors using pseudo-

homogeneous and heterogeneous one-dimensional models;
8. Perform design calculations for isothermal three phase (GLS) catalytic reactors.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Caracterização do escoamento em reactores reais: testes com marcadores inertes; curva DTR e seus
momentos; dedução da DTR com a função de transferência; modelação e previsão da conversão.

2. Reacções catalíticas (introdução): lei cinética; influência da transferência de massa/calor na cinética e no

tipo de reactores; catálise e sustentabilidade de processos químicos.
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3. Competição entre cinética e difusão em sólidos porosos: difusividade efectiva, factor de eficiência e módulo

de Thiele; difusão no filme; falsificação da cinética; testes experimentais e critérios. Gradientes de temperatura

na partícula e no filme.
4. Reactores catalíticos bifásicos: características, vantagens e desvantagens. Modelação e dimensionamento

do leito fixo: operação isotérmica ou adiabática, estabilidade térmica, influência das limitações difusionais

(internas e externas).

5. Reactores catalíticos trifásicos: cinética das reacções GLS; análise e dimensionamento (operação
isotérmica, escoamento ideal).

6.2.1.5. Syllabus:

1. Characterization of non-ideal flow in reactors: the RTD curve and its moments (inert tracer data); obtaining
RTD via the transfer function; modelling real reactors and predicting exit conversion. 

2. Catalytic reactions (introduction): kinetic rate law; influence of mass/heat transport on the overall kinetics

and reactor type; catalysis as a sustainability tool. 
3. Competition between kinetics and diffusion in porous solids: effective diffusivity, effectiveness factor and

Thiele modulus; external diffusion in the film; falsified kinetics; experimental testing and criteria. Internal and

external temperature gradients.

4. Two-phase catalytic reactors: main features, advantages and disadvantages; fixed bed reactor modelling and
design for isothermal or adiabatic operation; thermal stability and runaway; influence of diffusion limitations

(external and internal). 

5. Three-phase catalytic reactors: kinetics of GLS reactions; analysis and design (ideal flow, isothermal

operation). 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos foram gizados para desenvolver competências específicas de análise e projecto

de reactores catalíticos heterogéneos (assentes em conhecimentos prévios de engenharia das reacções
químicas homogéneas, catálise, fenómenos de transporte e escoamento de fluidos) bem como competências

genéricas de resolução proactiva de problemas e de integração de conhecimentos. Assim, 

no Cap.1 introduzem-se os conceitos fundamentais sobre caracterização do escoamento em reactores reais

(curva DTR e seus momentos) e sua modelação com base em modelos ideais
(competências 1, 2 e 3).

nos Cap. 2 e 3 introduzem-se os conceitos fundamentais sobre cinética das reacções catalíticas em sólidos

porosos, incluindo os fenómenos de transporte inter e intra-partícula.
(competências 4 e 5).

nos Cap. 4 e 5 apresentam-se os principais tipos de reactores heterogéneos, critérios de selecção e as

metodologias de dimensionamento de reactores catalíticos bi- e tri-fásicos.

(competências 6, 7 e 8).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus aims to develop specific skills for analysis, design and optimisation of heterogeneous catalytic

reactors (supported on previous knowledge on homogeneous chemical reaction engineering, catalysis,
transport phenomena and fluid flow) and generic skills such as problem solving (pro-actively and with initiative)

and the ability to integrate knowledge. Therefore,

in Ch.1 the we introduce the fundamental concepts on reactor-flow characterization (RTD curve and its

moments) and modelling based on ideal flow models (skills 1, 2 and 3).
in Ch. 2 and 3 the fundamental notions on the kinetics of catalytic reactions in porous solids, including inter-and

intra-particle transport phenomena, are introduced (skills 4 and 5).

in Ch. 4 and 5 the main types of heterogeneous reactors, the criteria for their selection and the reactor design

methodology for sizing bi-and tri-phasic catalytic reactors are exercised. (skills 6, 7, 8).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teóricas (T) para exposição/discussão de conceitos fundamentais, realização dos balanços

material/energia na partícula e no reactor, generalização da metodologia de dimensionamento de reactores,
bem como realização de alguns exemplos de cálculo simples.

Aulas teórico-práticas (TP) para resolução guiada de problemas (cálculo de DTR, perfis de concentração e

temperatura na partícula e no reactor) visando a consolidação dos conceitos e o desenvolvimento das

capacidades de cálculo. 
Extra-aula propõe-se a resolução de mini-projectos (HW, em grupos de 3-4) e um tempo de estudo/ trabalho de

aprox. 5h/semana no período lectivo + 20h preparação para exame.

Avaliação por Exame Final (< 3h) ou discreta (3-6 h) das componentes: 
T (conceitos): 2 testes intercalares, individuais e sem consulta (1,5h cada; peso 50%).

TP (aplicação dos conceitos e competências de cálculo): teste final (<2h; peso 20%) + HW (peso 30%). Para
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aprovação: Nota mínima T e TP = 8,5 ; média > 9,5 (Escala 0-20). 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical (T) classes for presenting/discussing the fundamental concepts, solving the particle and reactor

material/energy balances, generalization of the reactor design methodology and performing some simple

calculation examples.

Theoretical/practical classes (TP) for supervised resolution of problems (RTD calculus, evaluation of catalyst
particle and reactor concentration and temperature profiles) gradually more complex to grasp the concepts and

develop the students calculus skills. 

Homework mini-projects (HW, in groups of 3-4) will be assigned for TP evaluation. For an average student the
recommended study/work time is approx. 5h/week + 20h for final exam preparation.

Assessment of both components is discrete (3 – 6 h) or by Final Exam (< 3h).

T (concepts): 2 individual closed book short-term tests (1.5 h each, weight 50%)

TP (problem solving and calculus skills): final test (<2h, weight 25%) + HW (weight 30%)
For approval: 8.5 minimum mark (T and TP); average > 9.5 (scale 0-20)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
As metodologias de ensino incluem aulas Teóricas expositivas e interpelativas em que os alunos são

envolvidos na discussão dos conceitos, na dedução das equações fundamentais para o projecto de reactores

catalíticos heterogéneos, bem como na resolução de exemplos de aplicação simples. Pretende-se desenvolver

uma metodologia de cálculo, em vez de memorizar resoluções, assente nos princípios fundamentais, aplicável
para uma vasta gama de situações (aprox. casos reais).

Para as aulas TP são disponibilizadas fichas de problemas (via plataforma de e-learning da UA), com diferentes

graus de dificuldade, cobrindo todos os tópicos do programa. No início da aula propõe-se a leitura individual do

problema para identificação dos objectivos, metodologias de cálculo e informação necessária (disponível ou em
falta). Posteriormente, os procedimentos são sumariados no quadro pelo docente e os alunos realizam os

cálculos até atingir o objectivo do problema (nesta fase propõe-se a interacção com os colegas). Pretendem-se

desenvolver as capacidades de formulação e resolução de problemas relacionados com reacções e reactores
heterogéneos, bem como as competências de cálculo (numérico, integral e diferencial), em coerência com os

objectivos da unidade curricular descritos.

O regime de avaliação discreto (componente T e TP) pretende fomentar a aquisição de conhecimentos e

competências, bem como a sua aferição, ao longo do semestre. Nos mini-projectos (HW), realizados em grupos
de 3-4 alunos, a natureza “aberta” dos problemas permite desenvolver competências de aprendizagem ao

longo da vida bem como a capacidade de trabalho em grupo, gestão de tempo, cumprimentos de prazos, etc. A

prova de avaliação final (componente TP) permite aferir o grau de compreensão dos conceitos fundamentais

bem como a integração de conhecimentos.
De um modo geral, as metodologias de ensino e avaliação permitem atingir todos os objectivos enunciados

para a UC, bem como alguns dos objectivos específicos e das competências transversais (generic skills)

requeridas para os graduados (mestres) em Engenharia Quimica.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Teaching methodologies include theoretical lectures and in-class learning activities to involve the students in

the discussion of the fundamental concepts and mass/energy balance equations, for the design of

heterogeneous catalytic reactors and for solving simple examples. The purpose is to develop calculus
algorithms based on fundamental principles appropriate for a wide range of situations (approx. real cases)

rather than memorize solutions.

A set of problems with varying degrees of difficulty and covering all topics of the program is available (e-
learning page) for the TP classes. At the beginning of the lessons the students are advised to read the problem

individually to identify the objectives, calculus algorithm and required information (available or missing).

Subsequently, the procedures are summarized in the blackboard by the teacher and thereafter the students

carry out the calculations to achieve the final result (at this stage interaction with colleagues is wished-for).
These activities aim to develop the student’s skills to identify, formulate and solve problems related to chemical

reaction engineering (heterogeneous reactions and reactors). In addition calculus skills (numeric, integral and

differential) are developed to reach the outcomes previously presented. 

The discreet assessment method (both T and TP components) was adopted to encourage the acquisition of
fundamental concepts and development of problem-solving skills throughout the semester and, simultaneous,

to provide feed-back on the students’ performance. The “open” nature of the mini-projects (HW), solved in

groups of 3-4 students, enables the development of lifelong learning skills and other transferable skills such as
teamwork capacity, time management (plan activities and meet deadlines), etc. The final exam (TP component)

assesses the extent of understanding of fundamental concepts as well as the level of knowledge integration. 

Altogether, the teaching and evaluation methodologies aim all the objectives set out for the course, as well as

some of the specific objectives and generic skills international required for Chemical Engineering graduates. 
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6.2.1.9. Bibliografia principal:

Livros de texto adoptados

FOGLER, H.S.; 
Elements of Chemical Reaction Engineering, Pearson Education Inc - 4th Ed. (2006). Cap. 10 -14. 

FIGUEIREDO J. L. e RAMÔA-RIBEIRO F., 

Catálise Heterogénea. Fundação Calouste Gulbenkian, 2ª Ed (2007). Cap. 1, 6, 7 e 8 

Bibliografia Suplementar

LEVENSPIEL O 

Chemical Reaction Engineering, John Wiley & Sons, 3rd Ed. (1999).
FROMENT, G.F., BISCHOFF, K.B., DE WILDE, J. ; 

Chemical Reactor Analysis and Design, J. Wiley & Sons 3rd Ed. (2011).

MISSEN,R.W., MIMS, C.A., SAVILLE, B.A.; 
Introduction to Chemical Reaction Engineering and Kinetics, J. Wiley & Sons (1999)

ROBERTS, G.W.; 

Chemical Reactions and Chemical Reactors, J. Wiley & Sons (2009)

SCHMIDT, L.D. 
The Engineering of Chemical Reactions, Oxford Univ Press (1998)

RAWLINGS, J.B., EKERDT, J.G. 

Chemical Reactor Analysis and Design Fundamentals, Nob Hill Publishing (2002).

Mapa IX - ENGENHARIA MICROBIANA / MICROBIAL ENGINEERING

6.2.1.1. Unidade curricular:
ENGENHARIA MICROBIANA / MICROBIAL ENGINEERING

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Maria Rebelo Barreto Xavier; 65 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Proporcionar conhecimentos relativos às características dos bicatalisadores, enzimas ou microrganismos em

culturas líquidas, sólidas ou em culturas submersas, as suas principais aplicações e potencialidades, nos

vários tipos da bioprocessos, de modo a poderem estar capacitados para manipular sistemas actuais e

desenvolver novas aplicações em campos diversos e através de matérias-primas renováveis ou não.
No final da Disciplina, o aluno deve ser capaz de:

Conhecer as potencialidades dos biocatalisadores em culturas líquidas, sólidas ou em culturas submersas, ou

imobilizados sabendo escolher as melhores maneiras de optimizar a produção em causa.
Realizar diferentes tipos de fermentação com vista à possibilidade de aplicação industrial. 

Determinar a cinética enzimática e microbiana e caracterizar as culturas calculando os seus parâmetros

característicos.

Compreender a operação de bio-reactores enzimáticos e microbianos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This course aims:

Providing knowledge concerning the characteristics of the biocatalysts, enzymes or microorganisms in liquid
cultures and also in solid or submerged cultures. Presenting cultures major applications their potential and their

kinetic behavior in the different types of bioprocesses. 

In the end students should be able to: 

Know the potential of biocatalyst cultures in liquid, solid or submerged cultures, immobilized or not.
Choose the best ways to optimize bioproduction. Perform different types of fermentation in order to the

possibility of industrial application. Study the kinetics and characterize microbial cultures and enzymatic

reactions calculating their characteristic parameters. 

Manipulate existing systems and develop new applications with renewable raw materials or not.
Understand the operation of enzymatic or microbial bioreactors and fermentation technologies.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à tecnologia microbiana e enzimática

Os diferentes tipos de culturas microbianas. A contínua versus descontínua.

Cinética microbiana de cultura descontínua e as suas fases características.
Cinética de consumo de substrato, formação de produto e produção de biomassa em culturas celulares.

Cinéticas de inibição por produto e por substrato.

Funções celulares e regulação destas funções em microrganismos

Anabolismo, catabolismo e energias envolvidas, metabolismo primário e metabolismos secundários. Balanço
termodinâmico da actividade metabólica de uma célula ou microrganismo.

Biotecnologia e Ambiente: Aplicação de inóculos nos solos. Diferentes processos de biorremediação de solos,

de efluentes e detritos sólidos poluentes.Parâmetros de controlo ambiental. Diferentes exemplos de

tratamentos biológicos: ETAR e outros bioreactores. Bioprocessos industriais já instalados exemplos.

6.2.1.5. Syllabus:

Introduction to enzymatic and microbial technology

The different types of microbial cultures. The continuous culture versus batch culture.
Microbial growth and its monitoring. Kinetics of microbial culture and characteristic phases of batch cultures.

Kinetics of substrate consumption, product formation and biomass production in cell cultures. The Kinetics of

inhibition by product and by substrate.

Cellular functions and regulation of these functions in microorganisms.
Anabolism, catabolism and energies involved, primary metabolism and secondary metabolism.

Thermodynamic equilibrium of the metabolic activity of a cell or microorganism.

Biotechnology and Environment. Application of inocula in the soils. Bioremediation of soils, wastewater and solid
waste pollutants.Environmental control parameters.

Different examples of biological treatments: WWTP and other bioreactors.

Industrial bioprocesses already installed examples.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

As metodologias de ensino/avaliação adotadas em Engª Microbiana permitem desenvolver as competências

subjacentes aos objetivos definidos para a UC. Ao esclarecerem as suas dúvidas concretas durante as aulas
OT, ao escreverem a monografia dum bioprocesso.e ao fazerem a sua Apresentação oral no final do semestre

desenvolvem e adquirem as competências propostas. 

Por outro lado as metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem estão adequadamente articulados

entre si e com as metodologias de avaliação implementadas, nomeadamente no que se refere à ligação entre a
forma como os conteúdos são abordados ao longo do semestre, a construção dos testes, nomeadamente em

termos da natureza das questões, do grau de dificuldade e dos critérios de avaliação. A avaliação combinada

de natureza teórico-prática e contínua (40%) e a avaliação por exame final (60%) resultam numa aprendizagem

e envolvimento contínuo dos alunos, ao longo do semestre, que vão de encontro aos objectivos da UC.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The teaching / assessment adopted in Microbial Engineering are set for students to develop the skills underlying

the objectives defined for UC. To acquire these specific skills that are properly implemented in TP classes
students develop capacities to write a review work. Students clarify their specific doubts during the OT classes

and when they prepare their oral presentation. At the end of the semester they acquire skills and develop

proposed capacities.
Moreover the learning methodologies and objectives are adequately articulated to implemented evaluation

methodologies, particularly with regard to the connection between how the contents are covered throughout the

semester, the construction of the tests, particularly in terms of the nature of the issues, the difficulty and the

evaluation criteria. The combined assessment of theoretical practical and continuous (40%) and evaluation by
final exam (60%) result in learning and continuous involvement of students throughout the semester.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino da UC está adaptada à escolaridade definida (2 h T, 1 h TP e 1 h OT) e abrange aulas
expositivas da matéria(T), aulas onde os alunos aplicam os conhecimentos adquiridos em problemas e

discutem os conceitos que lhes permitem desenvolver a monografia (TP) e sessões de esclarecimento de

dúvidas (OT). Assim ao longo do Semestre os alunos em grupos de 2 ou 3 fazem

(i) resolução problemas nas aulas TP.
(ii) elaboração da monografia sobre um bioprocesso com aplicação industrial ou com potencial para isso.

(v) apresentação oral da monografia.
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A avaliação desta UC está articulada com os objectivos e é discreta (artigos 29º a 31º do REUA)
compreendendo: 

- a avaliação da monografia (trabalho escrito e sua apresentação oral) com um peso de 40%

- um momento de avaliação realizado na época de exames (exame final sobre toda a matéria leccionada na

componente teórica e teórico-prática), com peso 60%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology is adapted to the UC type of classes (2 h T, 1 h TP and 1 h OT) and is constituted by

lectures (T), theoretical-pratical classes where students apply theoretical concepts they have learned to the
exercises and where they discuss monographies issues and OT sessions to answer questions and discussion

of development of monographies in groups of 2 students. 

During the Semester the students make

(i) Resolution of problems in TP classes.
(ii) Preparation of the monograph about a bioprocess with industrial application or eventually the potential for it.

(v) oral presentation of the monograph.

The assessment of this course is articulated with the objectives being discreet (Articles 29 to 31 of reua)
comprising:

- The evaluation of the monograph (written work and oral presentation) - 40%

- A moment of evaluation conducted at the time of examination (final examination on all subjects taught in the
theoretical and practical-theoretical classes) - 60%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
A metodologia de ensino está integralmente articulada com os objectivos de aprendizagem do seguinte modo:

Os conceitos teóricos são leccionados e os mais importantes aplicados nas aulas TP; a preparação das

monografias durante o semestre proporciona aos alunos uma aprendizagem contínua e integrada dos

conteúdos da disciplina.
Assim a componente TP proporciona um maior aprofundamento dos conceitos adquiridos e acompanhamento

das matérias por parte dos alunos;

As OT são ainda um fórum de discussão semanal para esclarecimento de dúvidas gerais e discussão dos

conhecimentos subjacentes à elaboração da monografia.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology is integrally linked with the learning objectives as follows:

The theoretical concepts are taught the most important are applied in lessons TP; preparation of monographies
during the semester provides students with an integrated and continuous learning of course contents.

So the TP component provides a deeper understanding of the concepts acquired and their application by the

students;

The OT is still a weekly discussion forum to answer questions and to discuss the concepts for the preparation
of the monograph.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Ratledge, C., Kristiansan, B. Basic Biotecnology, CambridgeUniversityPress, 2006.

Lima, N., Mota, M. Biotecnologia: Fundamentos e Aplicações, Lidel Ed. Técnicas, 2003

Cabral, J. M.S., Aires-Barros, M. R., Gama, M. Engenharia Enzimática. Lidel, Ed. Técnicas, 2003

Fonseca, M. M. Reactores biológicos : fundamentos e aplicações. Lidel-Ed. Técnicas, 2007

Bailey, J.E., Ollis, D.F. Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw-Hill, 1986

Schuler, M.L., Kargi, F. Bioprocess Engineering Basic Concepts (2nd Edition), Prentice Hall, 2002

Blanch, H.W., Clark. D.S. Biochemical Engineering, Marcel Dekker Inc.,New York, 1996

P.M. Doran, Bioprocess Engineering Principles, Acad. Press London, 1995

Mapa IX - ESCOAMENTO DE FLUIDOS E SISTEMAS MULTIFÁSICOS / FLUIDS AND MULTIPHASE SYSTEMS FLOW
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6.2.1.1. Unidade curricular:
ESCOAMENTO DE FLUIDOS E SISTEMAS MULTIFÁSICOS / FLUIDS AND MULTIPHASE SYSTEMS FLOW

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Helena Figueira Vaz Fernandes, 60 T/TP, 20 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

(não aplicável)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objectivos principais da UC são:

- Apreender os fundamentos da mecânica de fluidos e hidráulica geral elementar. 

- Aplicar esses princípios ao estudo macroscópico de processos de transporte de fluidos. 

- Preparar o estudante para a resolução de problemas de escoamento de fluidos em diversos sistemas, para a
escolha e dimensionamento de equipamento de processos, tais como, redes de tubagens, medidores de caudal

e de variação de pressão, para a selecção de bombas e para o cálculo básico de escoamento de sistemas

multifásicos. 

No final da UC o estudante deverá ser capaz de:

- Compreender os fenómenos de transferência de momento e fazer cálculos sobre circuitos hidráulicos e linhas

de circulação de fluidos.
- Determinar perdas de carga provocadas por acidentes diversos 

- Discutir os parâmetros relevantes na selecção de bombas centrífugas.

- Resolver problemas-tipo de movimento de partículas em fluidos e de perdas de carga em escoamento

multifásico.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The main objectives of this curricular unit are:

- Grasp the fundamentals of fluid mechanics and hydraulics.
- Apply these principles to the study of macroscopic fluid transport processes.

- Prepare the students for solving problems of fluid flow in various systems, of choice and design of process

equipment such as piping networks, flow meters and pressure drop.

-Introduce the student into the main parameters for pumps selection and into the calculation of multiphase flow
systems.

At the end of the course student should be capable of:
- Understanding transfer phenomena and make calculations associated with fluid flow lines.

- Determine pressure losses caused by various accidents

- Discuss the relevant parameters for centrifugal pumps selection

- Solve general exercises related with particles and bubble motion in multiphase flow

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução à Mecânica de Fluidos.

Conceitos fundamentais. 
2. Análise Dimensional

Teorema  de Buckingham. Método dos índices de Rayleigh

3. Escoamento de Fluidos. 

Regimes de Escoamento. Perfis de velocidade em regime laminar. Perfis de velocidade em regime turbulento.
Lei 1/7 de Prandt.

4. Balanços macroscópicos de massa e de energia

Equação de Bernoulli para fluidos Newtonianos incompressíveis. 
5. Perdas por atrito em condutas. 

Diagramas de Moody e Karman. 

6. Medição de diferenças de pressão. 

Manómetros hidrostáticos e manómetros mecânicos. 
7. Medição de caudais. 

Medidores de orifício. Tubo de Venturi. Tubo de Pitot. Medidores de área. 

Rotâmetros. 

8. Cálculo de tubagens ramificadas
Método da Resistência Dinâmica 

9. Bombas

Bombas para líquidos. Principais tipos de bombas. 
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10. Escoamentos Multifásicos 
Movimento de partículas sólidas ou de bolhas em fluidos 

Escoamento multifásico em tubagens horizontais e verticais

6.2.1.5. Syllabus:
1.Introduction to Fluid Mechanics.

Fundamental concepts.

2. Dimensional Analysis
 Buckingham Theorem. Rayleigh ratios

3. Flow of Fluids.

Flow regimes. Velocity profiles in laminar regime. Velocity profiles in turbulent regime. Law 1/7 Prandt.

4. Mass and energy macroscopic balances 
Bernoulli equation for incompressible Newtonian fluids.

5. Frictional losses in ducts.

Moody diagrams. Equivalent length of accidents. Resistance coefficient. Relative roughness of pipes.

6. Measuring pressure variations.
Hydrostatic pressure gauges.

7. Flow measurement.

Orifice meters. Venturi. Pitot tube. Rotameters.
8. Calculation of branched pipes and networks

Dynamic Resistance Method

9. Pumps

Pumps for liquids. Main types of pumps. Pump head. NPSH parameter. Cavitation. Efficiency. Centrifugal
pumps. Pumps selection given an output.

10. Multiphase Flows

Bubbles and solid particles motion in fluids

Multiphase flow in horizontal and vertical pipes

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

A UC versa um conjunto de tópicos clássicos em escoamento de fluidos e hidráulica de sistemas. Uma parte

significativa das matérias tratadas de forma expositivas focaliza o aluno para o cálculo, nas ulas teórico-
práticas, de sistemas reais de tubagens ramificadas e para o projecto preliminar de equipamento para

escoamento, como sejam as bombas centrífugas.

Para a abordagem destes assuntos foi seguida a organização e conteúdos sugeridos nalguns dos livros de

base aconselhados para a UC. 
Face aos objectivos definidos para a UC verificou-se serem adequados os conteúdos programáticos e as

actividades propostas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The present course deals with a set of topics included in the classical fluid flow and hydraulic systems. A

significant part of the subjects intends to focus the student to the calculation, in the exercise classes, of

practical fluid flow systems, such as branched pipes and to the preliminary design of fluid flow equipment, such

as centrifugal pumps.
To approach these issues it was followed the organization and contents of some of the books advised for the

course.

Based on the objectives of the discipline the contents and activities proposed were found to be the appropriate

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O ensino nesta UC está estruturado em aulas teóricas expositivas da matéria e aulas teórico-práticas, com

problemas de aplicação dos conhecimentos transmitidos nas teóricas, resolvidos em grupo ou individualmente.

Não estão contemplados trabalhos práticos na disciplina.
Todo o material de apoio às aulas teóricas é disponibilizado na plataforma Moodle..

Existem sessões de OT, para esclarecimento de dúvidas e discussão de problemas.

A avaliação dos conhecimentos adquiridos nesta UC é do tipo discreta (artigos 29º a 31º do REUA) e consta de

duas provas escritas, individuais, valendo cada uma 50% para a nota final. As provas são realizadas com

consulta de todo o material fornecido durante as aulas teóricas e teórico-práticas e qualquer tipo de bibliografia

em suporte de papel. A 1ª prova é realizada durante o período lectivo e a 2ª prova na época de exames definida
na UA. Os alunos têm ainda acesso a uma época de Recurso/Melhoria na época estipulada no calendário

escolar da UA.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The teaching in this course is structured in tutorial classes where theoretical matters are presented and

practical classes, where the students, in groups or individually, solve problems based on the knowledge

acquired in the tutorial lessons. 

All didactic material is available at the UA e-learning platform Moodle.
There are guidance tutorials (OT) to discuss issues, solve problems and clarify the resolution of exercises.

The knowledge assessment is made using a typology called discrete (Articles 29 to 31 REUA) and consists of

two written individual tests, each one with a contribution of 50% for the final classification. The examinations are
open-book and the students are allowed to consult all material provided in the classes and any written

bibliography. The 1st exam is held during the term time and the 2nd one takes place during the UA examinations

period. All students have also access to a last chance examination in a date scheduled in the UA academic

calendar.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia de ensino é articulada com os objectivos de aprendizagem pelas razões a seguir explicitadas:
Nas aulas teóricas são apresentados os conceitos fundamentais associados aos tópicos do programa, o

suporte matemático dos processos discutidos e as principais vertentes práticas e de projecto que têm como

base a abordagem teórica das aulas expositivas.

Nas aulas teórico-práticas são fornecidos enunciados de exercícios que se referem a situações reais
associadas ao escoamento de fluidos, tais como cálculo de perdas de carga em sistemas monofásicos ou

multifásicos, medição de caudais, dimensionamento de tubagens simples e ramificadas, avaliação de

parâmetros relevantes para a selecção de bombas, 

A resolução dos problemas é feita em grupo com o apoio do professor, com consulta integral de todo o material
de apoio (aulas disponibilizadas na plataforma Moodle da UA, tabelas, textos, etc.)

Tratando-se de problemas que são fundamentalmente de engenharia, baseados em métodos de resolução por

tentativa-erro, é transmitida com insistência a ideia de que as soluções encontradas para os problemas devem
ser apresentadas na forma de resultados associadas a erros que são inerentes às metodologias utilizadas. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology is articulated with the learning objectives for the reasons explained below:
In the tutorial lectures the teacher presents the fundamental concepts associated with the topics of the

program, the mathematical support of the discussed processes and the main practical project aspects based

on the theoretical principles.
In practical classes the students solve exercises that refer to real situations associated with fluid flow, such as

the calculation of pressure drop in single or multiphase systems, flow measurement, design of simple and

branched pipes,relevant parameters for pumps selection.

Exercises are solved and discussed in group with the teacher's guidance, with full consultation of all didactic
support material (available lessons on Moodle UA, tables, texts, etc.).

Since most exercises are mainly referred to engineering problems, which resolution is based on trial and error

methods, is it continuously transmitted to the students the idea that the results of the exercises should be

presented with associated errors that are inherent to the methodologies used.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

BIBLIOGRAFIA BASE

B. R. Munson, D. F. Young, T. H. Okiishi, “Fundamentals of Fluid Mechanics”,
5th Ed., John Wiley & Sons, N. Y., 2006

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:

A.S. Foust et al., “Principles of unit operations”, 2nd Ed, John Wiley, N.Y. 1980

F.M. White, “Fluid Mechanics”, 3ª Ed., McGraw-Hill Ed., N.Y., 1994

J.R. Welty, C.E. Wicks, R.E. Wilson, “Fundamentals of momentum, heat and mass transfer”, 4ª Ed., John Wiley &

Sons, USA, 2001

Coulson & Richardson, Chemical engineering. - Oxford : Butterworth Heinemann, 2001

J. O. Wilkes, Fluid Mechanics for Chemical Engineers, Prentice-Hall, USA, 1999 

Mapa IX - GESTÃO DA QUALIDADE / QUALITY MANAGEMENT
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6.2.1.1. Unidade curricular:

GESTÃO DA QUALIDADE / QUALITY MANAGEMENT

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Helena Maria Pereira Pinto Dourado e Alvelos; 80 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

João Augusto Lagoa D’Orey ; 140h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O objectivo fundamental desta disciplina é o de transmitir aos alunos conhecimentos sobre a Qualidade, tanto a

nível conceptual como a nível instrumental e técnico, que lhes sirvam de base para que, no seu futuro
profissional, possam vir a colaborar activamente no desenvolvimento e na implementação de Sistemas da

Qualidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This discipline goal is to help students acquire knowledge on quality, both at conceptual and instrumental and
technical levels. The basic idea is that the knowledge acquired will serve as a basis for them to actively

collaborate, in their professional future, on the development and implementation of quality systems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos, Conceitos e Evolução da Qualidade.

2. Introdução à Gestão da Qualidade: os 8 princípios da gestão da qualidade; referenciais para implementação

de sistemas de gestão da qualidade; planeamento da qualidade; controlo da qualidade; garantia da qualidade e

melhoria da qualidade.
3. Introdução à Qualidade na Concepção: AMFE e QFD.

4. As 7 Ferramentas Básicas da Qualidade.

5. Pensamento Estatístico e Aplicações: dimensionamento de amostras e capacidade do processo
6. Controlo Estatístico de Processos.

7. Gestão por Processos.

8. Sistema Português da Qualidade. Normalização, acreditação e qualificação.

9. As normas ISO 9000.
10. Certificação. Auditorias da Qualidade.

11. Sistemas de Gestão Ambiental, de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho.

12. Gestão pela Qualidade Total. Modelos de Excelência e Prémios da Qualidade.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Foundations, Concepts and Quality Evolution. 

2. Quality Planning, Control, Assurance and Improvement.

3. Quality Management in Design and Project.
4. The Seven Basic Quality Tools.

5. Statistical Thinking and Applications.

6. Statistical Process Control. 

7. Process Management.
8. The Portuguese Quality System.

9. Quality Management Systems. The ISO 900: 2000 Family.

10. Environmental Management Systems and Occupational Health and Safety Management Systems.
11. Total Quality Management. Excellence Models and Quality Awards.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos são, precisamente, os conceitos base da área da Gestão da Qualidade que se
pretende que os alunos fiquem a saber aplicar em contextos reais simples.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus are precisely the basic concepts of Quality Management that are intended that students can apply

in simple real contexts.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As metodologias de ensino incluem aulas de exposição e de exercícios, aulas de resolução de casos e



12/20/13 ACEF/1314/10932 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=61a7208c-827a-40d9-a195-525c0095bcf0&formId=3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7 114/220

conferências com especialistas da área.

A avaliação é do tipo discreto, consistindo em:

• Realização de um trabalho em grupo e elaboração do respectivo relatório, com base num desafio proposto
pela TNT (25%)

• Dois mini-trabalhos, realizados em grupo e apresentados nas aulas (25%): Ferramentas básicas da qualidade

(12.5%) e Norma ISO 9001:2008 e certificação (12.5%).

• Teste – 50%
Alternativamente os alunos poderão submeter-se à avaliação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodologies include expositions and exercises resolution lectures, case studies presentation
and discussion and conferences with specialists.

The evaluation is discrete, consisting of:

• An assignement, made in group, based on a challenge proposed by the TNT company (25%)

• Two small assignements, made in group (25%): 7 quality basic tools (12.5%) and ISO 9001:2008 standard and
certification (12.5%)

• Final exam – 50%

Alternatively, students can choose final evaluation which will consist of a final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

As metodologias de ensino têm-se mostrado adequadas aos objectivos dado que, nas aulas, se ilustram os

conceitos essenciais com recurso a exemplos práticos aplicados à área de conhecimento e interesse dos
alunos, para além da preocupação que existe em que os trabalhos dos alunos sejam feitos com base em

empresas reais onde devem aplicar as técnicas ou observar a aplicação dos conceitos estudados. Por outro

lado, é incentivada a intervenção dos alunos por forma a que as suas dúvidas sejam esclarecidas e que o
ambiente seja aberto e de interacção com o docente.

As conferências com especialistas na área têm, também, tido um papel fundamental na percepção, por parte

dos alunos, da forma como se podem aplicar os conceitos leccionados nas aulas mais formais nas

organizações.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies have been proven adequate to the objectives given that, in the classroom, the

essential concepts are illustrated using practical examples applied to the area of knowledge and interest of
students. Moreover, the involvement of students is encouraged so that their doubts are clarified and the

interaction with the teacher can happen. Also the assignments asked and the conferences with specialists help

students on better understanding the application of the studied concepts and methods to real organizations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

- The Management and Control of Quality, James R. Evans e William M. Lindsay, Thompson Learning, 7th ed.

2008.
- Quality Planning and Analysis: From Product Development Through Use, J.M. Juran e Frank M. Gryna, Mcgraw

Hill, UK, 2001.

- Total Quality Management: Text With Cases, John S. Oakland, Butterworth/Heinmann, 2004.

- Introduction to Statistical Quality Control, Montgomery D. C., John Wiley & Sons, New York, 1996.
- Qualidade : planeamento e controlo estatístico de processos, Zulema L. Pereira e José G. Requeijo, Prefácio,

Lisboa, 2008.

Mapa IX - INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLO AUTOMÁTICO / INSTRUMENTATION AND AUTOMATIC CONTROL

6.2.1.1. Unidade curricular:

INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLO AUTOMÁTICO / INSTRUMENTATION AND AUTOMATIC CONTROL

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Fernando Manuel Bico Marques (85 h = 15 h T + 2x30 h TP + 20 h OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

n.a.
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6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O aluno deverá conhecer conceitos e simbologia correntes em controlo automático, o papel e exemplos de
diferentes tipos de instrumentos, conseguir interpretar um diagrama de instrumentação, compreender a

metodologia de análise do comportamento de sistemas de diferente natureza e conhecer um conjunto de

soluções típicas, compreender o papel dos parâmetros de regulação de um controlador em termos de
estabilidade de uma cadeia de regulação, incluindo o efeito de intervenções de recurso face a situações de

risco e/ou instabilidade.

O aluno deverá conhecer os princípios de funcionamento e tendências em instrumentação de medida e

correcção, compreender soluções específicas de instrumentação em casos típicos de processos industriais,
bem como identificar o potencial associado à utilização da informação com origem em instrumentação de

medida.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The student is expected to understand usual concepts and symbols in automatic control, the roles and examples

of different instruments, to understand instrumentation diagrams and the methodology adopted in the analysis

of typical dynamic responses of various open-loop and closed-loop systems as origin of typical examples of

system behavior. Also, the student is asked to understand major control actions and procedure for the
optimization of controller parameters in order to preserve/optimize the system stability.

Lastly, the student is asked to be aware of recent tendencies in instrumentation for process control and

understand the potential of the information generated in these instruments as auxiliary process management

tool.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Conceitos Básicos e Simbologia. Controlo em cadeia aberta. Controlo em cadeia fechada. Sinais para

transporte de informação. Código de identificação de instrumentos (ISA)
Fundamentos Matemáticos. Transformada de Laplace. Transformação inversa de Laplace. Linearização de

funções.

Descrição Analítica de Sistemas. Função de transferência. Estudo de processos típicos e respectivas funções

de transferência. Respostas de sistemas de 1º e 2ª ordem a diversos tipos de variações na entrada.
Controladores. Controladores de 2 posições. Controladores de 3 posições. Controladores de acção

proporcional (P), de acção integral (I) e de acção derivativa (D), e respectivas combinações. 

Estabilidade. Critério de Routh. Método dos lugares geométricos das raízes.
Instrumentação de Medida e Correcção. Pressão. Temperatura. Caudal. Nível. Outros. Válvulas. Tendências

actuais da instrumentação

Instrumentação em Instalações Industriais. Instrumentação e funções de gestão.

6.2.1.5. Syllabus:

Concepts and definitions. Open-loop and closed-loop control. Instruments and functions. Symbols (ISA). 

Linearization of functions and Laplace transform. Block diagrams and transfer functions. Control diagrams. 

Process dynamics. 1st and 2nd order systems. System response to step, constant rate and sinusoidal forcing. 
Two-positions, three-positions. proportional, integral and derivative control. 

Stability. The Routh test. Effect of controller parameters on stability. Optimum controller settings. Root locus

method. 

Instruments for the measurement of pressure, temperature, flow, level and other variables. Valves.
Instrumentation used in typical industrial processes. Communication between instruments and computers.

Control and management.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
O programa inclui na sua fase inicial toda a informação indispensável ao reconhecimento e compreensão de

símbolos e conceitos correntes em controlo automático. Os estudantes revisitam depois aspectos de formação

em matemática que irão ser usados ao longo do programa. 

Concluída esta fase, explora-se a análise de um número significativo de processos envolvendo fenómenos de
natureza física e química, com o objectivo de identificar modelos de comportamento. Conclui-se com a

introdução das funções de controlo mais relevantes, e integrando as mesmas em cadeias de regulação

envolvendo processos representativos, introduzindo ao problema da estabilidade e a métodos eficazes de
identificação de limites de estabilidade. 

Para complemento da componente informativa inicial, apresentam-se e estudam-se diferentes tipos de

instrumentos de medição de uso corrente, usando-se esta realidade para mostrar o potencial da informação

disponível em termos de funções complementares de gestão.
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6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The program includes all information needed to understand and identify symbols and concepts frequently used
in automatic control. Students are also asked to review a few mathematical tools learned in previous courses. 

Using these tools, the students are introduced to the analysis of process dynamics, physical or chemical in

nature, in order to identify typical examples and understand the usual methodology. The students are then

introduced to the major functions of controllers. The impact of a change in the load is exploited for a variety of
control parameters and typical processes, studying the closed control chain response. The identification of

conditions of stability and non-stability is used to introduce a few effective solutions to test the stability of a

given control chain. 

Lastly, the student is introduced to specific types of sensors and control elements frequently used in automatic
control, also an auxiliary source of information for various types of management functions.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teóricas envolvendo a exposição das matérias a leccionar, são complementadas por aulas teórico-
práticas envolvendo a realização de exercícios ilustrativos de temas tratados no programa. Todas as aulas

envolvem o apoio de meios de projecção de slides (PPT), realçando informação e tópicos considerados de

especial relevo, ou figuras e fotografias ilustrativas de instrumentos e soluções de instrumentação. Os
estudantes são chamados a participar activamente nas aulas, quer através de perguntas colocadas sobre os

temas em discussão, quer através de dúvidas suscitadas nas aulas.

A avaliação inclui três testes parciais individuais durante o período lectivo normal, ou um exame final durante o

período reservado para este efeito. Complementarmente, os estudantes recebem exercícios como trabalho
para casa, centrados nas três componentes principais do programa: comportamento dinâmico de processos,

controlo e estabilidade, e aspectos práticos de instrumentação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical lectures highlighting the major aspects of the course content are complemented by tutorials

including a large number of practical exercises. All lectures are supported by slides (PPT) either highlighting

major topics or detailed views of instruments and instrumentation schemes. Students are asked to participate

actively in all types of lectures, namely being frequently questioned on subjects under discussion or raising
their own questions.

The assessment is based on three partial written (individual) tests during the normal period of lectures or final

examination on total course content in the assessment period after lectures, plus several exercises (home

work) with emphasis on major aspects of this course: process dynamics, control and stability, and practical
aspects of instrumentation.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
O programa envolve uma componente informativa/descritiva com alguma expressão (simbologia e exemplos de

instrumentação), que é tratada de forma directa através da apresentação das bases de informação de

referência (ex: simbologia da Instrument Society of America) complementada pelo estudo de alguns casos

típicos. A disponibilidade de slides/imagens com inúmeros exemplos e detalhes dos aspectos em análise
favorece a qualidade da componente descritiva e prepara os estudantes de forma muito directa para aspectos

práticos com que irão deparar na sua actividade profissional. 

Na dimensão formativa envolvendo a capacidade de compreender e/ou encontrar soluções para situações
típicas, porventura novas, assegura-se primeiramente que o aluno domina minimamente as ferramentas

essenciais a usar, e posteriormente introduzem-se numa lógica construtiva progressiva as componentes

informativas e metodologias de tratamento para os diferentes tipos de problemas (comportamento dinâmico de

processos isolados, resposta em cadeia aberta, acções de controlo, resposta em cadeia fechada, estabilidade).
Toda esta abordagem envolve ainda a exploração de um número significativo de estudo de casos.

Com o objectivo de consolidar conhecimentos e avaliar dificuldades eventuais em alguns domínios, os alunos

realizam um conjunto de exercícios como trabalho fora de aulas, centrados nos principais assuntos tratados

nesta disciplina. A obrigatoriedade de entrega de relatórios desses exercícios para avaliação favorece o
estabelecimento de múltiplos contactos fora de aulas com os docentes responsáveis, tendo em vista o

esclarecimento de dúvidas. Deste modo, conjugada a componente presencial em aulas com o trabalho e tempo

de contacto fora de aulas, consegue-se assegurar uma metodologia de ensino ajustada às características
específicas individuais dos alunos e aos objectivos de aprendizagem.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The program involves an informative/descriptive component with some expression (examples of symbolism and

instrumentation), which is handled directly through the presentation of reference sources (ex: symbols of the
Instrument Society of America) supplemented by the study of some typical cases. Availability of slides/images

with examples and details of aspects under consideration favours the quality of the descriptive component and
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prepares students directly to practical aspects which they will face in their profession.

In the formative dimension, involving the ability to understand and/or find solutions to typical situations, maybe
new, firstly the student is mastered on essential tools to be used, and then is exposed to a progressive

constructive rational where information and methodologies are presented for different types of problems

(dynamic behaviour of individual processes, open-chain response, closed-loop response, stability). All this

approach also involves the exploration of a significant number of case studies.
In order to consolidate knowledge and assess any difficulties in some areas, students perform a set of

exercises to work outside the classroom (home work), focusing on key issues addressed in this discipline. The

required submission of reports of these exercises for evaluation favours the establishment of multiple contacts
with the academic staff outside the classroom, in order to clarify questions. Thus, combining the activity within

the classroom with contact outside classes, it is possible to secure a teaching methodology tailored to the

specific characteristics of individual students and learning objectives.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

A. Pollard, Process Control, Ed. Heinemann Educational Books, London, 1981.

A. C. Solé, Instrumentacion Industrial, Ed. Marcombo,1993.

C. L. Albert and D. A. Coggan, Fundamentals of industrial control: practical guides for measurement and control,
Ed. Instrument Society of America, 1992.

E. Costa, F. Marques, Instrumentação e Controlo Automático, Universidade de Aveiro, 2006.

B. Lipták, Process Measurement and Analysis, Instrument Engineeŕs Handbook, 3th edition, 1999.

D. Coughanowr, Process systems Analysis and Control, 2d edition, Mc Graw Hill, 1991.
T. Marlin, Process Control, Mc Graw Hill, New York, 1995.

G. Stephanopoulos, Chemical Process Control: an Introduction to Theory and Practice, Prentice /Hall

International, Inc., 1984.

Mapa IX - INTEGRAÇÃO PROCESSOS QUÍMICOS E SUSTENTABILIDADE / CHEMICAL PROCESS INTEGRATION AND
SUSTAINABILITY

6.2.1.1. Unidade curricular:

INTEGRAÇÃO PROCESSOS QUÍMICOS E SUSTENTABILIDADE / CHEMICAL PROCESS INTEGRATION AND

SUSTAINABILITY

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Inês Purcell de Portugal Branco (65h = 30h T+ 15h P + 20h OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n.a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Após aprovação os estudantes estarão aptos a:
1. definir o conceito geral de sustentabilidade e métricas de avaliação em processos químicos 

2. identificar novas tecnologias/estratégias baseadas em fontes renováveis de produtos químicos e energia.

3. aplicar a metodologia do ponto de estrangulamento (pinch) para calcular o consumo mínimo de utilidades de

aquecimento/arrefecimento e projectar redes de permutadores de calor.
4. desenvolver estratégias de integração mássica para optimizar a reutilização de correntes processuais, em

especial correntes aquosas, através da definição de redes de transferência de massa 

5. trabalhar em actividades de integração e optimização de processos químicos, em equipa, respeitando os

princípios gerais de sustentabilidade nas vertentes económica, ambiental e social.
6. formular problemas de integração mássica ou energética e resolvê-los por métodos gráficos ou

computacionalmente, usando programação matemática e software comercial apropriado. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
After completing the course, an average student is expected to be able to:

1. define the general concept of sustainable chemical processes and sustainability metrics.

2. identify new technologies or strategies based on renewable sources of energy and chemicals. 

3. apply the pinch method to evaluate the minimum heating and cooling utilities of a chemical process and
design an heat exchanger network to attain those targets.

4. develop mass integration strategies to optimize the reutilization of process streams, specially aqueous

effluents, and design mass transfer networks. 
5. work effectively in a team to design and optimize chemical processes addressing the issues of economic,
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environmental and social sustainability.
6. formulate and solve mass and energy integration problems, by graphic or computer methods, using

mathematical programming and appropriate commercial software.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1- Sustentabilidade de processos químicos
Objectivos, indicadores e métricas de avaliação.

Exemplos de aplicação (Palestras convidadas).

2-Integração energética 
Noções básicas. Diferença mínima de temperatura. Consumo mínimo de utilidades.

Curvas compostas: localização do ponto de estrangulamento (pinch). 

Cálculo da cascata de calor e utilidades. 

Regras básicas para projecto de redes de permutadores de calor: combinação e divisão de correntes; rede
MER; identificação de ciclos; energia de relaxação.

Optimização de redes para minimizar o consumo de utilidades, o número de unidades de transferência ou a

área total mínima, usando a aplicação informática FI2EPI (ADENE/GNIP).

3-Integração mássica 
Estratégias para minimizar o consumo de água fresca e a descarga de efluentes (aquosos).

Curvas compostas, diferencial mínimo de concentração e localização do pinch mássico. 

Regras básicas para projecto de redes de transferência de massa. 
Exemplificação para processos com um contaminante. 

6.2.1.5. Syllabus:

1-Process integration and sustainability 

Integration as a tool for sustainable chemical process design: objectives, indicators and metrics. Application
examples (invited lectures).

2-Heat integration 

Fundamental concepts. Minimum temperature difference (driving force). Targeting minimum utilities via the
thermal pinch diagram. Composite curves and pinch location. 

Temperature interval and heat cascade diagrams. 

Basic rules for stream matching, stream splitting and heat exchange network (MEN) design. Network

optimization to minimize utilities, heat transfer units and total area using software FI2EPI (Adene/GNIP). 
3-Mass Integration 

Strategies to minimize water consumption and effluent discharge (aqueous effluents). 

Composite curves, minimum concentration difference (driving force) and location of the mass pinch. Basic rules

for the design of mass exchange networks (MEN). 
Examples of overall mass targeting (fresh water usage, waste discharge) for single contaminant processes.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos foram gizados para desenvolver a capacidade de síntese de redes de
permutadores de calor e de massa, suportada nos conhecimentos prévios (transferência de calor,

transferência de massa, balanços mássicos e energéticos, optimização de processos) leccionados

anteriormente em diversas disciplinas. Adicionalmente exercitam-se competências genéricas tais como

capacidade de resolução proactiva de problemas, integração de conhecimentos, trabalho em grupo,
comunicação oral e escrita, gestão de tempo, etc. 

Assim: 
no Cap.1 introduz-se o conceito de integração de processos como ferramenta para a sustentabilidade e são

apresentados alguns exemplos práticos através de palestras convidadas (competências 1, 2 e 5).

no Cap. 2 apresenta-se a metodologia de síntese e optimização de redes de permutadores de calor

(competências 3, 5 e 6).
no Cap. 3 apresenta-se a metodologia de síntese e optimização de redes de permutadores de massa

(competências 4, 5 e 6).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The syllabus aims to develop the student’s skills for the design and optimisation of heat and mass exchange

networks, supported on previous knowledge (material and energy balances, heat transfer, mass transfer,

process optimization), and additional generic skills such the ability to integrate knowledge, problem solving

skills (pro-actively and with initiative), communication skills (oral and written), teamwork skills, etc. Therefore,
in Ch.1 process integration is presented as a tool for sustainable design. Some practical examples are

presented by invited lecturers (outcomes 1, 2 and 5). 

in Ch.2 the methodology for design and optimization of heat exchange networks (HEN) is presented and
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practiced by solving examples (outcomes 3, 5 and 6). 
in Ch.3 the strategy for the synthesis and optimization of mass exchange networks (MEN) is presented

(outcomes 4, 5 and 6).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Nas aulas teóricas apresentam-se os conceitos fundamentais, regras heurísticas e metodologias para

integração mássica e energética, usando-se a projecção de conteúdos (handouts, vd pag. e-learning) e a

resolução de exemplos simples. Algumas das aulas serão palestras convidadas.

Nas aulas práticas (sala de PCs) os alunos são guiados na resolução de problemas para compreensão e

consolidação dos conceitos e metodologias de integração de processos.

Fora das aulas (em grupos de 2-3 alunos) propõe-se a resolução e discussão de problemas (HW), realização do
projecto de rede HEN (P), preparação da monografia (M) para apresentação escrita e oral baseada num artigo

cientifico. No total, sugere-se de 6-7h/semana de estudo/trabalho no período lectivo.

A avaliação contínua, baseia-se no trabalho em grupo (HW, P e M) e num teste (T) individual e sem consulta (<

2.5 h). Para aprovação a classificação final ponderada (10% HW + 25% P + 25% M + 40% T) deve ser igual ou

superior a 9.5 (Escala 0-20). 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The fundamental concepts, heuristic rules and design tools, will be presented and discussed in theoretical

classes (handouts, provided on the e-learning page). Some simple exercises will be solved for illustration

purposes. Some classes will be presented by invited lecturers (seminars).

In the practical classes (PC room) students will be guided in solving process integration problems to grasp the

concepts and develop their calculus skills. 

Assessment includes an individual test (T), closed-book and limited time < 2.5h; and homework problems (HW),

a HEN design project (P), and a critical review of a MEN paper (M) for written and oral presentation, developed in

groups of 2-3 students.

The weighted final mark (10% HW + 25% P + 25% M + 40% T) must be equal or higher than 9.5 (Scale 0-20) for

approval.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

As metodologias de ensino incluem aulas Teóricas expositivas e interpelativas em que os alunos são

envolvidos na discussão dos conceitos subjacentes aos métodos de integração de processos químicos e
sustentabilidade. Para a componente de integração são apresentados exemplos de cálculo simples.

Complementa-se a formação na temática da sustentabilidade com palestras convidadas por especialistas da

área. No presente ano lectivo foram as seguintes: 

Biorrefinaria e Sustentabilidade (Prof. Carlos M. Silva, DQUA) 
Métricas de sustentabilidade em processos químicos (Engº Belmiro Vigário, Dow Chemicals) 

Para as aulas P são disponibilizadas fichas de exercícios cobrindo os tópicos 2 e 3 do programa. Após leitura

individual do problema, para identificação dos objectivos, metodologias de cálculo e informação necessária
(disponível ou em falta), os procedimentos de cálculo são sumariados no quadro pelo docente. Os alunos

realizam/completam os cálculos e discutem-se os resultados finais na sessão de orientação tutorial. Pretende-

se desenvolver a capacidade de formulação e resolução de problemas de integração de processos, em

coerência com os objectivos da unidade curricular acima descritos.

O regime de avaliação contínua foi estabelecido para fomentar o desenvolvimento da capacidade de resolução

de problemas e a sua aferição, ao longo do semestre. Envolve uma componente de trabalho em grupo (2-3
alunos/grupo) que além das competências específicas (projecto de redes de transferência de massa e de

calor), proporciona o desenvolvimento de competências genéricas tais como capacidade de comunicação

escrita/oral, pesquisa de informação, trabalho em grupo, gestão de tempo, cumprimentos de prazos, etc. O

teste escrito individual (sem consulta, com duração limitada, realizado na última semana de aulas) permite
aferir a compreensão dos conceitos fundamentais bem como a capacidade de cálculo e análise crítica de

resultados, de cada aluno de uma forma autónoma.

De um modo geral, as metodologias de ensino e avaliação permitem atingir os objectivos enunciados para a

UC, específicos da formação em engenharia química, e o desenvolvimento de competências transversais
(generic skills) úteis para a vida profissional do futuro engenheiro. 
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6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Teaching methods include theoretical lectures and in-class learning activities to involve the students in the
discussion of the concepts underlying the methods of chemical process integration and sustainability. Simple

process integration calculation examples are solved in class. Invited lectures (seminars) by specialists in the

area are scheduled to complement the theme of sustainability. In the present academic year they included: 
Biorefinery and sustainability (Prof. Carlos M. Silva, DQUA) 

Sustainability metrics for chemical processes (Eng. Belmiro Vigário, Dow Chemicals) 

A set of problems with varying degrees of difficulty, covering topics 2 and 3 of the program, are available (e-
learning page) for the practical classes. After individual reading of the problem, identification of the goals,

calculus methods and required information (available or missing), the calculation procedures are summarized in

blackboard by the teacher. Students perform/complete the calculations and the final results are discussed in the

tutorial session (at this stage interaction with colleagues is wished-for). These activities seek the development
of the student’s skills to identify, formulate and solve problems (rather than memorize solutions) related to

process integration, to reach the outcomes previously presented

A continuous assessment method was established to encourage the development of problem-solving skills and

its evaluation, throughout the semester. It includes a component of group work, 2-3 students/group, to develop

specific skills (design of heat and mass exchange networks) and generic skills such as written/oral

communication skills, information gathering, teamwork, time management, meeting deadlines, etc. The
individual written test (closed-book, time limited, in the last week of classes) aims the assessment of the

fundamental concepts understanding as well as the ability to perform process integration calculations and the

critical analysis of results, autonomously. 

Altogether, the teaching and evaluation methods aim all the objectives set out for the course, as well as some of

the specific objectives and generic skills internationally recognized as mandatory for the Chemical Engineering

professional activity. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Robin Smith, Chemical Process Design and Integration, John Wiley & Sons , UK (2005). Cap. 16 – 18; 26.

Ian C. Kemp, Pinch Analysis and Process Integration, 2ª Ed, Butterworth-Heinemann / Elsevier, UK (2007). Cap.
1 – 4.

S. Relvas, M.C. Fernandes, H.A. Matos, C. Pedro Nunes, Integração de Processos - Uma Metodologia de
Optimização Energética e Ambiental, Programa Operacional da Economia(2002). IN http://gnip.ist.utl.pt/ 

M.M. El-Halwagi, Sustainable Design through Process Integration, Butterworth-Heinemann / Elsevier, USA

(2012).

J. Klemes, F. Friedler, I. Bulatov, P. Varbanov, Sustainability in the Process Industry: Integration and

Optimization, McGraw-Hill, USA (2011).

Mapa IX - INTRODUÇÃO À ECONOMIA / INTRODUCTORY ECONOMICS

6.2.1.1. Unidade curricular:
INTRODUÇÃO À ECONOMIA / INTRODUCTORY ECONOMICS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Miguel Lopes Batista Viegas: 60h TP + 20h OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Micaela Antunes: 15x 12h TP

Elsa Sarmento: 15x 4h TP

Miguel Torres: 15x 16h. TP

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Introdução geral às grandes temáticas da macro e micro economia. Com esta unidade curricular, procura-se

que os alunos sejam levados a compreender o funcionamento global da economia em ambas as perspectivas,
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apreendendo os conceitos mais gerais da teoria económica. A compreensão da racionalidade económica num

contexto de escassez ao nível de uma empresa ou até de um lar doméstico deve poder ser transportada à

escala de um pais, preparando os alunos para um melhor desempenho no seu futuro profissional, e dando-lhe

simultaneamente ferramentas conceptuais para poder analisar, ainda que de forma superficial, de forma crítica
as grandes opções de política económica nacionais e europeias .

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

General introduction to the main issues about economics, both micro and macro. With this discipline, we hope
that all student will understand how the economy work globally in both micro and macro perspective, by

learning the general concept of economic theory. The assimilation of economic rationality in a scarcity context

applied to a firm or even at home, must be transported to the national scale. As such, student will improve their

professional outcome, being also prepared to analyze critically, even at a superficial level, the principal line of
economic policy, both at national and European level.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. A Ciência Económica
2. Introdução à Economia de Mercado:

- A teoria da procura

- A teoria da oferta

- Equilíbrio de mercado
- Conceito de elasticidade

- Bens substitutos e complementares

3. Teoria do Consumidor
- Comportamento do consumidor.

- Preferências

- Restrição orçamental

4. Teoria do Produtor
- Comportamento do produtor

- Função de Produção, tecnologia e factores de produção. 

- Produto total, produtividade média e produtividade marginal.

- Taxa marginal de substituição técnica
- Preços e custos de produção

-Maximização do lucro no curto prazo e no longo prazo

- Rendimentos à escala
5. Oferta e Procura Agregadas

- A curva da oferta agregada.

- A curva da procura agregada

- A Economia do lado da oferta
6. Políticas de Intervenção Estatal

- O papel do Estado na economia

- Contabilidade nacional.

- Moeda e Banco Central
7. A Inflação e o Desemprego

- Tipos de desemprego

- Os custos do desemprego

- As origens e os custos da inflação
- Relações entre inflação e desemprego

6.2.1.5. Syllabus:

1.Economic science
2. Markets introduction

-Demands theory.

-Supply theory.
-Market equilibrium.

-The concept of elasticity

-Substitute and complementary goods.

3. Consumer’s theory
-Consumer behavior

-Preferences.

-Budget restriction.

4. Producer’s theory
-Behavior of producers

-Production function, technology and production factors.
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-Total product, average and marginal productivity.

-Optimal combination and expansion path.

-Price and production costs. 

-Profit maximization in short and long run.
-Economy of scales.

5. Aggregate supply and demand

-Aggregate supply curve.
-Aggregate demand curve.

-Supply side economy. 

6. Public policies

-State role in economy. 
-Macroeconomic account.

-Money and central banks.

7. Unemployment and inflation.

-Unemployment types.
-Unemployment costs.

-Origin and costs of inflation

-Relation between inflation and unemployment.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Ao percorrer cada um dos tópicos, pretende-se que o aluno adquira a motivação para a escassez e para a

correspondente racionalidade económica, partindo deste ponto para uma abordagem agregada da economia.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Throughout each topic, the student must understand a good intuition about scarcity and the respective

economic rational. From this point the student evolves to the aggregate level of economy

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas expositivas com resolução de exercícios práticos.

Avaliação contínua com 3 testes ao longo do semestre.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Explanatory classes with resolution of practical exercises.

Three tests throughout the semester.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Dada a extensão e variedade do programa, pretende-se que o aluno acompanhe regularmente as aulas,

evitando junto na mesma avaliação temáticas muito diversas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Considering the large extension and variability of the program, we strongly advise student to follow the classes

closely. The three tests avoid the inclusion of many different issues in the same assessment.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

- SAMUELSON, Paul & NORDHAUS, William (2005), Economia, 18ª Edição, McGraw-Hill, Madrid.

- NEVES, João Luís César (2004), Introdução à Economia, 7ª Edição, Verbo, Lisboa.

- R. Frank e, B. Bernanke (2007), Princípios de Economia, McGraw-Hill.
- R. Frank (1998), Microeconomia e comportamento, 3ª Edição, McGraw-Hill.

- A. Mateus e M. Mateus (2002), Microeconomia: Teoria e Aplicações,Verbo.

Mapa IX - INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PROCESSOS / INTRODUCTION TO PROCESS ENGINEERING

6.2.1.1. Unidade curricular:

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PROCESSOS / INTRODUCTION TO PROCESS ENGINEERING

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

João António Baptista Pereira de Oliveira - 45 TP, 20 OT
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
João Manuel da Costa Araujo Pereira Coutinho - 45 TP, 20 OT

Ana Maria Rebelo Barreto Xavier - 45 TP, 20 OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Após completar esta disciplina com sucesso, os alunos deverão ser capazes de:

-Converter uma quantidade, ou expressão, escrita num determinado sistema de unidades, noutra equivalente

em qualquer outro sistema dimensionalmente homogeneo.

-A partir da descrição de um processo químico fazer uma análise aos graus de liberdade, escolher uma base de
cálculo, escrever as equações de balanços de massa, e realizar todos os cálculos necessários para a

completa caracterização do processo.

-Determinar as entalpias de reação uttilizando a lei de Hess, as entalpias padrão de formação e as entalpias
padrão de combustão.

-Resolver problemas de balanço de energia em sistemas não reactivos e reactivos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Upon successfully completion of the course, the students will be able to:
-Convert a quantity expressed in one set of units into its equivalent in any other dimensionally consistent units.

-Given a description of a chemical process, perform a degree-of-freedom analysis chose a basis of calculation,

write mass balance equations and perform all necessary calculations for the complete characterization of the
process.

-Determine heat of reaction using Hess’s law and standard heats of formation and standard heats of

combustion.

-Solve steady-state energy balance problems on non-reactive and reactive processes.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução

A indústria química 
Processos químicos. Diagramas de fluxo. Operações unitárias. 

A profissão de Engenheiro químico. Enquadramento da disciplina.

2. Unidades e variáveis processuais

Sistemas de Unidades. Conversão de unidades. Variáveis processuais. 
3. Balanços de massa 

Equação geral. Metodologia de cálculo: análise de graus de liberdade.

Balanços de massa em unidades simples, em unidades múltiplas com recirculação ou desvio.
Balanços de massa em sistemas com reacção em espécies elementares e espécies moleculares.

4. Balanços de massa - Sistemas monofásicos, Equilíbrio Líquido-Vapor e equilíbrio Sólido-Líquido para

misturas binárias.

5. Balanços de energia. 
Equação geral de balanço de energia: metodologia de cálculo. 

Tabelas de dados termodinâmicos. Estados de referência

Balanços de energia em sistemas sem/com reacção.

Mudanças de temperatura. Calor sensível, capacidade calorífica, 
Mudanças de estado. Calor latente. Entalpias de reacção. Lei de Hess.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction.
The chemical industry.

Chemical processes. Flux diagrams. Unit operations.

The profession of chemical engineer.

Framework of the discipline in chemical engineering and biotechnology.
2. Units and process variables.

Systems of units. Conversion of units. Process variables.

3. Fundamentals of material balances.
General equation of material balances. Calculation methodology: degree-of-freedom analysis.

Material balances on single and multiple-unit processes with recycle and by-pass.

Balances on reactive processes: molecular species balances and atomic species balances.

4. Material balances: single phase systems and multiphase systems.
Gas-Liquid systems and solutions of solids in liquids.

5. Energy balances. 

General equation. Calculation methodology.
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Tables of thermodynamic data. Reference states.

Balances on nonreactive and reactive processes.

Changes in temperature. Sensible heat. Heat capacity.
Changes in state. Latent heat. Heat of reaction. Hess’s law.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O conteúdo programático desta disciplina, que é lecionada no primeiro ano do mestrado integrado em
engenharia química e segundo ano da licenciatura em biotecnologia procura dentro dos limites temporais de

um semestre, isto é, cerca de quinze semanas, introduzir o estudante nos principios básicos necessários para

se iniciar no estudo da engenharia química.Neste sentido começa por uma abordagem à engenharia química e

ao papel do engenheiro químico, continuando pelos assuntos tradicionais de conversão de unidades, balanços
de massa sem e com reação, e balanços de energia sem e com reação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus of this course, taught for the first year students of the master’s degree in chemical engineering and
the second year students of the bachelor’s degree in biotechnology , aims, within the time frame of one

semester, about fifteen weeks, to introduce the students on the basic principles necessary to start the learning

of chemical engineering. It starts to discuss the role of the chemical engineering and the chemical engineer, and

it continues focusing on the traditional subjects such as conversion of units, material balances on nonreactive
and reactive processes, and energy balances on nonreactive and reactive processes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas de índole teórico-prática. Em cada aula, após a uma breve introdução dos conceitos básicos e teoria,
decorre a resolução individual ou em pequenos grupos de exercícios de aplicação quantitativa. No final da aula,

é proposta a realização de exercícios em casa, os quais são resolvidos na aula seguinte.

No início do ano letivo é fornecida aos alunos a lista da bibliografia adotada.

Os alunos têm ainda acesso a material de apoio fornecido pelo docente, que inclui diapositivos, folhas de
exercícios e exercícios resolvidos. Toda a informação é colocada no moodle. A participação dos alunos nas

aulas é incentivada questionando-os sobre os assuntos e conduzindo-os às respostas.

A disciplina funciona em regime de avaliação discreta, isto é, dois testes, cada um com um peso de 50 %, o
primeiro a meio do semestre e o segundo no final do semestre. 

Todos os estudantes estão automaticamente associados a este tipo de avaliação. Alternativamente, os

estudantes poderão optar por um exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The lectures are practical sessions. Each lecture, after a brief introduction dealing with the basic concepts and

theory, the students, either individually or in small groups, solve problems dealing with quantitative applications.

At the end of the lecture there are more problems to be solved at home, which will be discussed the following
lecture.

At the beginning of the semester the adopted bibliography will be posted.

The students have also access to the whole supporting information from the docent, such as the lectures slides

and hand-outs. The whole information will be posted at the moodle. During the lectures and practical sessions
the participation of the students is encouraged.

Performance in this course will be evaluated either by two tests, 50 % each, the first one at the middle and the

other one at the end of the semester. All students are automatically enrolled in this type of evaluation.
Alternatively, they can choose to be evaluated by a final exam (end of the semester).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A disciplina é uma introdução à análise de processos químicos com ênfase em balanços de massa e energia.
Os tópicos incluem também uma introdução à primeira lei da termodinâmica para sistemas abertos e fechados

e a resolução de problemas de balanços de maasa e de energia sem e com reação química. Uma vez que a

resolução de problemas é uma parte crítica do processo de aprendizagem, naturalmente, as aulas são sessões
essencialmente práticas, e são dados mais problemas aos alunos para tentarem resolvê-los em casa. As

metodologias de ensino são uma formação prática para prossecução dos objectivos de aprendizagem dos

princípios básicos da engenharia química.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course is an introduction to the analysis of chemical processes with an emphasis on mass and energy

balances. Topics also include an introduction to the first law of thermodynamics for open and closed systems

and the solution of problems with comprehensive mass and energy balance calculations. Since solving
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problems is a critical part of the learning process, naturally the lectures are essentially practical sessions, and

more problems are given to the students to try to solve them at home. The teaching methodologies are a
practical training to pursue the objectives of learning the basic principle of chemical engineering.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Elementary Principles of Chemical Processes, 3rd edition + Interactive Chemical Process Principles (CD-ROM)

R.M. Felder and R.W. Rousseau, John Wiley & Sons, 2000.

Mapa IX - LABORATORIO DE CIENCIAS DE ENGENHARIA QUÍMICA / LABORATORY OF CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE

6.2.1.1. Unidade curricular:

LABORATORIO DE CIENCIAS DE ENGENHARIA QUÍMICA / LABORATORY OF CHEMICAL ENGINEERING

SCIENCE

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Dmitry Victorovitch Evtyugin, (80 h = 60 h P +20 h OT).

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n. a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Esta UC visa:

Pretende-se com este laboratório: (i) ilustrar e sedimentar conhecimentos sobre escoamento de fluidos,
transferência de massa, transferência de calor e termodinâmica química (ii) realizar experiências para obter

um conjunto de dados experimentais que permitirão caracterizar o fenómeno em estudo; (iii) efectuar o

tratamento matemático dos resultados experimentais para determinação de propriedades ou caracterização do
comportamento do sistema; (iv) validar os resultados obtidos comparando com modelos teóricos adequados e

(v) desenvolver as capacidades de trabalho em grupo, comunicação escrita e oral, gestão de tempo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This discipline aims to:
The intention of this laboratory is as follows: (i) to illustrate and to ordering the knowledge of fluid flow, mass

transfer, heat transfer and chemical thermodynamics (ii) carrying out experiments to obtain a set of

experimental data which allow to define the phenomenon in study, (iii) to perform the mathematical treatment of
the experimental results for determining properties and characterization of system behaviour, (iv) validate the

results obtained comparing them with appropriate theoretical models and (v) develop the capacities of group

work, written and oral communication, time management. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

O programa da disciplina inclui a realização prática de 7 trabalhos: 

1. Escoamento em leitos fixos e fluidizados

2. Determinação das curvas características de uma bomba centrífuga
3. Transferência de calor por convecção (forçada e natural).

4. Viscosidade de fluidos

5. Estudo da transferência de calor num tanque agitado

6. Determinação de coeficientes de difusão em fase gasosa
7. Cinética de solubilização de uma partícula esférica

6.2.1.5. Syllabus:

The program of the course includes 7 practical works:
1. Flow in fixed and fluidized beds 

2. Determination curves characteristics of a centrifugal pump

3. Convection heat transfer (forced and natural).

4. Viscosity of fluids.
5. Study of heat transfer in a stirred tank

6. Determination of coefficients for dissemination in gas phase

7. Solubilization kinetics of a spherical particle 



12/20/13 ACEF/1314/10932 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=61a7208c-827a-40d9-a195-525c0095bcf0&formId=3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7 126/220

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Foram escolhidas os trabalhos laboratórios que cobram todas as principais áreas da engenharia química
ensinadas nas aulas teóricas: escoamento de fluidos (trabalhos 1,2,4), transferência de massa (trabalho 7),

transferência de calor (trabalhos 3 e 5) e termodinâmica (trabalho 6). Isso obriga os alunos relembrar todos

estes conceitos teóricos durante preparação das aulas práticas. Duração de aula escolhida (4h) é suficiente

para execução de trabalho, recolha e pré-tratamento dos resultados obtidos. Uma sala de computadores ligada
a internet facilita seja os tratamentos de resultados seja validação destes. Um dos trabalhos escolhidos é

apresentado pelo grupo de alunos oralmente treinando aptidões de espressão oral.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Were chosen works laboratories that charge all the major areas of chemical engineering taught in lectures:

fluids flow (works 1, 2, and 4), mass transfer (work 7), heat transfer (works 3 and 5) and thermodynamics (work

6). This forces students to remember all these theoretical concepts during preparation of practical class.

Duration chosen of the laboratory work (4h) is sufficient for job execution, data collection and pre-processing of
the results. A computer room is connected to the internet facilitates the processing and the validation of these

results. One of the selected works is presented orally by the group of students practicing oral expression skills.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os diferentes trabalhos são realizados por grupos de 2-3 alunos. A execução do trabalho pressupõe a

preparação prévia por cada aluno, incluindo a consulta da bibliografia recomendada e, quando necessário, a

realização de cálculos preliminares. Os alunos iniciam os cálculos dos resultados na própria aula, utilizando,
com o apoio do docente, as infra-estruturas computacionais anexas ao laboratório. Após a realização de 1-2

trabalhos estes são discutidos individualmente com cada grupo, numa das aulas seguintes. As aulas teóricas

são suportadas por material didático de apoio disponível na plataforma de e-learning da UA.

O regime de avaliação é contínuo. A nota final é a média ponderada das seguintes componentes: preparação e
execução, análise e discussão de relatórios dos trabalhos (75%); um momento de avaliação individual (25%)

constituído pela apresentação oral de um relatório de um dos trabalhos realizados. Regime de faltas –80%

presenças.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The laboratory works are carried out by groups of 2-3 students. The execution of the work requires the prior

preparation by each student, including consultation of recommended literature and, when necessary,

conducting preliminary calculations. Students begin the calculations of the results in their own classroom, using
the professor’s assistance, computer’s facilities annexed to the lab. After performing 1-2 labs these are

discussed individually with each group at one of the following classes. OT sessions, allow also answer

questions about subjects taught. The lectures are supported by didactic materials available on the platform of e-

learning support of UA (Moodle)
The evaluation system is continuous. The final grade is the weighted average of the following components:

preparation and execution, analysis and discussion of reports of work (75%), a moment of individual

assessment (25%) constituted by the oral presentation of a report of the work done. Regime fouls -80%
attendances.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Cada aula de laboratório é preparado previamente de acordo com protocolo fornecido obrigando o aluno fazer
uma planificação do trabalho e realizar os cálculos preliminares quando necessário. O trabalho é executado

durante aula em grupo de alunos recolhendo dos dados experimentais e fazendo avaliação preliminar destes. A

experiencia pode ser repetida quanto objectivamente necessário. Depois execuções de trabalho, os alunos
iniciam os tratamentos matemáticos dos resultados na própria aula, utilizando, com o apoio do docente, as

infra-estruturas computacionais anexas ao laboratório. Os resultados de trabalhos são discutidos na aula

posterior fazendo validação dos resultados obtidos comparando com modelos teóricos adequados e elaborado

um relatório draft de acordo com pontos críticos de discussão. O relatório final e entregue na aula seguinte. As
capacidades de utilização dos bases de dados, tal como o desenvolvimento de pensamento crítico e as

aptidões de comunicação escrita e oral são afinados durante apresentação oral em grupo um dos trabalhos

executados e entregando um relatório “completo” com um parte de introdução teórico alargado.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Each lab class is previously prepared according to the protocol supplied forcing the student to make a work

planning and conduct preliminary calculations when necessary. The work is performed during class by group of

students collecting experimental data and making preliminary assessment of these. The experience can be
repeated as objectively necessary. After execution of work, students begin the mathematical treatments of the

results in their own classroom, using computer’s facilities annexed to the lab. The results of the work are
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discussed later at the next class doing the validation of the results obtained and comparing with appropriate

theoretical models and a draft report is prepared in accordance with critical points of discussion. The final
report is delivered during the next class. The basic use of databases, the development of critical thinking and

communication skills, both written and oral, are tuned during the oral presentation of the group work performed

and delivering a "complete" report with an extended theoretical introduction.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Coulson, J. M. e J. F. Richardson, Tecnologia Química - Volumes I-IV, Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª Edição

(1977).

Perry, R. H. e D. Green, Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, McGraw-Hill Int., 6th Edition (1984).
Davidson, J. F., R. Clift e D. Harrison, Fluidization, Academic Press, 2ª Edição, Nova Iorque, 1985.

Kay, J.M.; Nedderman, R.M. Fluid Mechanics and Transfer Processes, Cambridge University Press, (1985)

Middleman, S., An Introduction to Mass and Heat Transfer, John Wiley & Sons, 1998.
B.E. Poling, J.M. Prausnitz, J.P. ÓConnell, The Properties of Gases and Liquids, 5th Ed, McGraw-Hill, 2001.

Cussler, E.L. Diffusion: mass transfer in fluid systems, 2nd Ed., Cambridge University Press – Cambridge,

(1997).

Mapa IX - LABORATÓRIO QO-QF / LABORATORY QO-QF

6.2.1.1. Unidade curricular:
LABORATÓRIO QO-QF / LABORATORY QO-QF

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Graça Maria da Silva Rodrigues de Oliveira Rocha (155 h = 3x45 h P + 20 h OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Fernando Manuel de Jesus Domingues (135 h = 3x45 h P)

Isabel Maria Boal Palheiros (180 h = 4x45 h P)

Ana Maria Clemente Fernandes (90 h = 2x45 h P)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

No módulo de QO pretende-se que o aluno estude e aplique conceitos de prática laboratorial específicos da

área da química orgânica, estude e teste laboratorialmente as transformações químicas características de
diversas famílias de compostos orgânicos e se inicie nas metodologias de síntese, purificação e caracterização

de compostos orgânicos. 

Pretende-se com o módulo de QF ilustrar um conjunto de princípios e métodos essenciais nas áreas de

Termodinâmica e Cinética, através da realização de experiências que permitam obter um conjunto de dados
que, por tratamento matemático posterior, conduzirão à caracterização do sistema em estudo. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

In the organic chemistry module it is intended that the student learn and apply the concepts of the laboratory
techniques specific in the area of the organic chemistry, study and test the chemical transformations

characteristics of different families of organic compounds and get used to the methodologies of synthesis,

purification and characterization of organic compounds. 

In the physical chemistry module it is intended to illustrate a set of essential principles and methods in the field
of the thermodynamics and kinetics, through the performance of experiments that allow collecting a set of data

that, by subsequent mathematical treatment, will lead to the characterization of the system in study. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
MÓDULO QO

Destilação simples e fracionada

Isolamento do limoneno da casca da laranja
Extração e purificação da cafeína do chá

Cromatografia de pigmentos vegetais

Hidrocarbonetos saturados, insaturados e aromáticos

Álcoois, aldeídos e cetonas
Ácidos carboxílicos e seus derivados e aminas

Síntese da benzaldazina

Síntese de uma calcona 
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MÓDULO QF
Estudo da cinética de halogenação da ciclo-hexanona 

Estudo da cinética de redução do azul de metileno pelo ácido ascórbico em meio ácido

Estudo da cinética da reação do violeta de cristal com o hidróxido de sódio: determinação da energia de

ativação 
Determinação do calor de combustão de uma substância pura

Determinação da entalpia de vaporização de um líquido puro

Determinação da concentração micelar crítica de um agente tensioactivo

Determinação da viscosidade e do volume molar médio de misturas binárias 
Determinação da constante de acidez de um indicador ácido-base

6.2.1.5. Syllabus:

OC module 
Simple and fractional distillation

Isolation of limonene from orange peel

Isolation and purification of caffeine from tea
Chromatography of vegetal pigments

Saturated, unsaturated and aromatic hydrocarbons

Alcohols, aldehydes and ketones

Carboxylic acids and their derivatives and amines
Synthesis of benzaldazine

Synthesis of a chalcone 

PC module 

Study of the kinetics of the halogenation of cyclohexanone
Study of the kinetics of the reduction of methylene blue by ascorbic acid in acidic medium

Study of the kinetics of the reaction of crystal violet with sodium hydroxide: determination of the activation

energy

Determination of the heat of combustion of a pure substance
Determination of the enthalpy of vaporization of a pure liquid

Determination of the critical micelle concentration of a surfactant

Determination of the viscosity and average molar volume of binary mixtures
Determination of the acidity constant of an acid-base indicator

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

A unidade curricular de Laboratórios de QO-QF é constituída por uma componente prática envolvendo dois
módulos (módulo de química orgânica e módulo de química física) onde os alunos realizam trabalhos

fundamentais para o bom desempenho em unidades curriculares dos anos seguintes. Dadas as características

da unidade curricular o aluno adquire domínio em técnicas e métodos importantes para o seu futuro

profissional.
Os trabalhos da unidade curricular, descritos no ponto 6.2.1.5, tanto para o módulo QO como para o módulo QF,

estão de acordo com os objetivos acima descritos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The curricular unit of QO-QF Laboratory consists of a practical component involving two modules (organic

chemistry module and physical chemistry module). In the two modules the students perform essential work that

is fundamental for their good performance in other curricular unities of the following years of the course. Given

the characteristics of the course the student acquires knowledge in methods and techniques that are important
to their professional future. 

The work of the curricular unit, described in Section 6.2.1.5, for the QO and QF modules, are consistent with the

objectives described above

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

MÓDULO DE QO

Avaliação contínua: 

a) Preparação das aulas, relatórios, desempenho na aula e respostas a questões (AC), 50%;
b) Momento de avaliação prático (MAP), 30%;

c) Momento de avaliação individual escrito (MAIE), 20%. 

Nota final do módulo de QO = (AC x 0,50) + (MAP x 0,30) + (MAIE x 0,20)

MÓDULO DE QF
Avaliação contínua: 

a) Preparação e desempenho nas aulas (incluindo resposta a questões) e relatórios (7 melhores de 8 relatórios)

(AC), 40%;
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b) Discussão dos relatórios (D), 20%;
c) Uma apresentação oral (A), 15%;

d) Um momento escrito individual (M), 25%. 

Nota final do módulo de QF = (AC x 0,40) + (D x 0,20) + (A x 0,15) + (M x 0,25)

NOTA FINAL DA DISCIPLINA
A nota final da disciplina é a média ponderada das notas dos dois módulos (50% cada módulo).

Para efeitos de aprovação, os alunos não podem ter nota inferior a 8,5 valores a nenhum dos módulos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
OC MODULE 

The assessment is continuous:

a) Evaluation involving the preparation of the experimental work, reports, classroom performance and the
answer to questions (AC), 50%;

b) Practical assessment (MAP), 30%;

c) Individual written assessment (MAIE), 20%.

Organic Chemistry module = (AC x 0.50) + (MAP x 0.30) + (0.20 x MAIE)
PC MODULE 

The assessment is continuous:

a) Preparation and performance in the classroom (including the answer to questions) and reports (the best 7 of

8 reports) (AC), 40%;
b) Discussion of the reports (D), 20%;

c) Oral presentation (A), 15%;

d) Individual written assessment (M), 25%. 
Physical Chemistry module = (AC x 0.40) + (0.20 x D) + (A x 0.15) + (M x 0.25)

FINAL CLASSIFICATION OF THE CURRICULAR UNIT

The final classification is the average of the two modules (50% of each module).

For approval, the students may not have less than 8.5 in any of the modules.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

MÓDULO DE QO
Os diferentes trabalhos do módulo de QO são realizados por grupos de 2 alunos. A execução do trabalho

pressupõe a preparação prévia por cada aluno, incluindo a consulta da bibliografia recomendada, a consulta

das fichas de segurança para os reagentes envolvidos em cada trabalho e a realização de cálculos

preliminares quando necessário.
Cada grupo de alunos faz relatórios (que deverão incluir uma introdução, registo das observações, discussão

de resultados ou respostas aos questionários) de todos os trabalhos (que devem ser entregues na aula prática

seguinte). Ao longo das aulas são realizadas discussões orais sobre os trabalhos realizados. Na última semana

de aulas decorrerá um momento de avaliação prático. O momento de avaliação individual escrito será realizado
no final do período letivo.

MÓDULO DE QF

Os diferentes trabalhos do módulo de QF são realizados por grupos de 2 alunos. A execução do trabalho
pressupõe a preparação prévia do trabalho por cada aluno, incluindo a consulta da bibliografia recomendada, a

consulta das fichas de segurança para os reagentes envolvidos em cada trabalho e a realização de cálculos

preliminares, quando necessário. Os resultados experimentais são registados no caderno de laboratório.

Sempre que possível, os alunos iniciam os cálculos e discussão dos resultados na própria aula. 
Cada grupo de alunos faz relatórios (resumo em português, registo e tratamento de dados e discussão de

resultados) de todos os trabalhos que serão entregues no início da aula prática seguinte, e, no final da

realização de todos os trabalhos, fará a apresentação oral de um dos trabalhos. Após a conclusão da realização

de todos os trabalhos, haverá uma discussão oral em que os alunos serão questionados sobre todos os
trabalhos e respetivos relatórios, e um momento de avaliação individual escrito.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

ORGANIC CHEMISTRY MODULE 
The different experiments of the Organic Chemistry module are performed by groups of 2 students. The

execution of the experiment requires the prior preparation by the student, including the consultation of the

recommended bibliography, the consultation of the safety data sheets for the reagents involved in each

experiment and the resolution of preliminary calculations.
The reports for all the experiments are done by each group (2 students) (including an introduction, register of

observations, discussion of results and answers to the questionnaires). The reports must be given to the

teacher in the beginning of the next class. Throughout the classes the teacher can assess the students with
questions related with the experiment that is being executed. In the last week of the term the students are

evaluated with a practical assessment. At the end of term the students will be evaluated with an individual
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written assessment.

PHYSICAL CHEMISTRY MODULE 

The experiments of the Physical Chemistry module are performed by groups of 2 students. The execution of the

experiment requires the prior preparation of the experiment by each student, including consultation of the
recommended bibliography, the consultation of the safety data sheets for reagents involved in each experiment

and the resolution of preliminary calculations. The experimental results are recorded in a laboratory notebook.

Whenever possible, the students begin the calculations and the discussion of the results in the classroom. 

The reports for all the experiments are done by each group (2 students) (summary in Portuguese, recording and
processing of the data and discussion of the results). The reports must be given to the teacher in the beginning

of the next class. After the performance of all the experiments the students are assessed with an oral

presentation of one of the experiments. They are also assessed with an oral discussion about all the
experiments and reports. At the end of term the students will be evaluated with an individual written

assessment.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

H. G. O. Becker, “ORGANIKUM - Química Orgânica Experimental”, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997.
L. M. Harwood, C J. Moody and J. M. Percy, “Experimental Organic Chemistry-Standard and Microscale”, John

Wiley & Sons, 1999.

Armando Pombeiro “Técnicas e Operações Unitárias em Química Laboratorial”, Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisboa, 4ª ed., 2003.

Peter Atkins & Julio de Paula, Elements of Physical Chemistry, W. H. Freeman; 4th edition, 2005. 

Raymond Chang, Chemistry, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 9 edition, 2006.

Mapa IX - LABORATÓRIOS DE EQ1 / ChEng LABORATORY 1

6.2.1.1. Unidade curricular:
LABORATÓRIOS DE EQ1 / ChEng LABORATORY 1

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Francisco Avelino da Silva Freitas 80 horas semestral (4P+1OT )

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Ana Margarida Madeira Viegas de Barros Timmons 80 horas semestral (4P+1OT)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Executar trabalhos experimentais em áreas clássicas da engenharia química: processos de separação por

destilação em pratos e enchimento, sistemas de separação sólido-líquido, reação heterogénea, hidrodinâmica e

termodinâmica de sistemas de extração líquido-líquido.

Desenvolver espírito crítico e de análise, combinando de forma oportuna os conhecimentos previamente
adquiridos, e em tempo útil.

Escrever relatórios técnicos com estrutura e qualidade apropriados, com domínio das ferramentas de edição e

tratamento de resultados tais como folhas de cálculo, macros e programas que sustentem os resultados

obtidos. 
Desenvolver competências complementares tais como: trabalho em equipa e comunicação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To perform experimental works in classical chemical engineering areas: separation process such as distillation
in trays and packed columns, solid-liquid separation, heterogeneous reaction, and hydrodynamic and

equilibrium thermodynamics of liquid-liquid extraction systems. 

To develop critical thinking and analysis combining previously acquired knowledge in real time.

To write technical reports with appropriate structure and editing quality (references, abbreviations etc.). 
To master the use of software tools for numerical treatment tools namely spreadsheets, macros and programs

which support the obtained results.

To develop complementary skills such as teamwork and communication.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1) Introdução à escrita de relatórios técnicos e tratamento de dados. 

2) Destilação em coluna de enchimento e análise pelo método de Ponchon-Savarit. 

3) Retificação de uma mistura binária numa coluna de pratos Oldershaw e verificação da equação de Rayleigh. 



12/20/13 ACEF/1314/10932 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=61a7208c-827a-40d9-a195-525c0095bcf0&formId=3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7 131/220

4) Determinação do equilíbrio líquido-líquido dum sistema ternário (por ex. 1-propanol/água/n-heptano) e

construção do diagrama triangular. Simulação do equilíbrio de fases líquido-líquido modelos Unifac, Uniquac e

NRTL com recurso ao simulador Aspen Properties Plus.

5) Hidrólise heterogénea do acetato de etilo em reator agitado. 
6) Separação sólido-líquido por filtração. 

7) Separação sólido-líquido por sedimentação. Dimensionamento de um sedimentador.

8) Extração sólido-líquido por Soxhlet. Otimização do número de ciclos. 
9) Hidrodinâmica de uma coluna pulsante de extração líquido-líquido. 

10) Polimerização radicalar em suspensão. 

6.2.1.5. Syllabus:

1) Introduction to writing a technical report and experimental data treatment.
2) Distillation in packed column and analysis using the Ponchon-Savarit method.

3) Distillation in an Oldershaw column and verification of Rayleigh equation.

4) Experimental determination of liquid-liquid equilibrium for a ternary system (for ex. the 1-propanol/water/n-
heptane) and building a triangular diagram. Modeling liquid-liquid phase equilibrium with Unifac, Uniquac and

NRTL models by using Aspen Properties Plus.

5) Heterogeneous hydrolysis of ethyl acetate in a stirred reactor.

6) Solid-liquid separation by filtration.
7) Solid-liquid separation by sedimentation: scaling up a settler from batch experiments.

8) Solid-liquid extraction by Soxhlet: optimization of the number of extraction cycles.

9) Hydrodynamics in a liquid-liquid pulsed extraction column. 

10) Radical polymerization in suspension.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Esta UC de âmbito experimental visa servir de suporte prático aos conhecimentos teóricos lecionados nas

disciplinas nucleares da Engenharia Química. Assim, o conjunto de trabalhos em questão confere as
competências práticas correspondentes aos conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Escoamento de

Fluidos, Termodinâmica de Processos Químicos, Processos de Separação e Engenharia das Reações

Químicas. Apesar dos trabalhos funcionarem de modo rotativo, o planeamento das atividades assegura que

todos os estudantes realizam o trabalho sobre catálise heterogénea em reator agitado, uma das destilações,
uma separação sólido-líquido e uma combinação equilibrada dos restantes trabalhos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

This UC is of experimental nature and aims at providing practical skills associated to the theory previously
lectured on core subjects of Chemical Engineering. Thus, the set of works in question confers practical skills

corresponding to the knowledge acquired in disciplines as: Fluid Mechanics, Thermodynamics of Chemical

Processes, Separation Processes and Engineering of Chemical Reactions. Although the experiments are
carried out on a Rota shift, the laboratory activities are planned to ensure that all students carry out the

experiment on heterogeneous catalysis in stirred reactor, one of the distillations, one of the solid-liquid

separations and a balanced combination of the others experiments.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os protocolos são disponibilizados via Moodle. Os estudantes, em grupos de 2 ou 3, realizam trabalhos

definidos de modo rotativo. Cada trabalho tem a duração de 2 semanas e compreende:1)preparação prévia,

2)realização experimental, 3)realização dos cálculos e discussão dos resultados, 4) elaboração de um relatório.
No sentido de garantir que foi feita uma preparação prévia, nos primeiros 15 minutos de aula, tem lugar um

mini-teste (via web). Na 2ª semana, os alunos são orientados na sala de PCs enquanto procedem ao tratamento

dos dados e escrita dos relatórios.

Após a correção, tem lugar uma discussão dos relatórios em que se identificam as deficiências e sugerem
correções, dando enfase ao progresso conseguido. Quando se detetam problemas comuns a vários grupos é

feita uma discussão aberta à turma.

A avaliação é contínua e inclui:4 relatórios curtos (40%), 2 relatórios completos (25%), 5 mini-testes e

apreciação global (20%) e apresentação final em formato de painel e “Karaoke” (15%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Protocols are available via Moodle. Students carry out experiments on a Rota shift basis, in groups of 2 or 3.

Each experiment spreads over 2 weeks and comprises: 1) preparation 2) experiment 3) data treatment and
results discussion 4) report writing. To ensure students are properly prepared to carry out the experimental

work during the first 15 min of the practical students answer a quiz (via web). In the 2nd week, activities are

based in the PC room where they process the experimental data and perform the writing report under guidance. 

Upon correction, the reports are discussed in order to identify deficiencies and suggest corrections, giving
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emphasis to the progress achieved. When problems common to several groups are detected, the discussion is

opened to the whole class.

Assessment is continuous and includes: 4 short reports(40%), 2 full reports (25%), 5 quizzes plus overall
assessment (20%) and final presentation as poster followed by “poster karaoke” (15%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Durante a aula de apresentação faz-se uma explicação dos objetivos da disciplina e explica-se claramente a
metodologia de trabalho a ser seguida, dando enfase ao modo de preparação preliminar dos trabalhos, à

aplicação de conhecimentos previamente adquiridos nas disciplinas nucleares da Engenharia Química

(processos de separação, engenharia das reações etc.), e à formatação e estrutura dos dois tipos de relatórios
técnicos (completos e curtos). Na segunda parte desta aula são ainda revistos os métodos de tratamento de

dados experimentais, incluindo cálculo e propagação de erros, recorrendo a exemplos numéricos concretos.

O conjunto de trabalhos disponíveis permite munir os estudantes de experiencia laboratorial e consolidar as
respetivas competências científicas e tecnológicas. Através das sessões na sala de PCs os alunos passarão a

dominar o uso de ferramentas informáticas disponíveis na sala de PCs destinada a esta disciplina como por ex.

o Aspen e Matlab além das folhas de cálculo comuns e otimizações baseados na ferramenta “solver”. 

Em todos os trabalhos é exigida uma análise crítica dos resultados, fator que é valorizado significativamente na

cotação dos relatórios escritos e promovida durante a discussão dos trabalhos. 

A realização de trabalhos em grupo permite ainda desenvolver competências complementares tais como: o

trabalho em equipa, enquanto a preparação de diferentes tipos de relatórios (curtos e completos), bem como a

apresentação oral permite desenvolver competências de comunicação com diversos níveis de complexidade. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
During the first class an explanation of the goals of discipline are presented and the working methodology to be

followed is explained. Emphasis is given to the preparation of practicals and the need to apply previously

acquired knowledge in the core of Chemical Engineering subjects (separation processes, reaction engineering,
transport phenomena and others). Formatting and structure requirements of the two types of technical reports

(full and short) are also explained. In the second part of this lecture the methods for experimental data

processing, including calculation and error propagation, using specific numerical examples are revised.

The set of experiments available provides the students with laboratory experience and consolidates the

corresponding scientific and technological competencies. During the sessions in the PC room, the students will

master the use of numerical tools available namely, Aspen and Matlab, beyond the regular spreadsheets and

“solver” optimization procedures. 

Critical analysis of the results is encouraged during the data treatment session and is a requirement for all the

reports. In fact, it has a significant weight on the marking of written reports and students are made aware of it
right during the first class.

Working in groups of 2 or 3 enables students to develop complementary skills such as team work. The

preparing of different types of report (short and full) and the final presentation as poster followed by a “poster
karaoke” allows the development of communication skills with various levels of complexity. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Edgar, T. F.; Himmelblau,D. M. , Lasdon, L.S, Optimization of Chemical Processes; McGraw-Hill, 2ªEd. EUA, 2001.

Figueiredo, J. L.; Ribeiro, F. R.; Órfão, J. M.; Lemos, F; Guisnet, M. Catálise Heterogénea; Fundação Calouste

Gulbenkian, 2ªEd. Lisboa, 2007. 

Foust, A. S.; Wenzel, L. A.; Clump, C. W., Maus, L., Andersen, L, B. Principles of Unit Operations. 2ªEd. J. Wiley &

Sons: EUA, 1980. 

Mendes, A. M. M., Laboratórios de Engenharia Química, FEUP edições, Porto, 2002.

Henley, E. J.; Seader, J. D.; Roper, D. K. Separation Processes Principles; International Student Version, 3ªEd. J.

Wiley & Sons. EUA, 2011.

Levenspiel, O. Chemical Reaction Engineering. 3ª Ed., John Wiley & Sons: EUA, 1999.
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Mapa IX - LABORATÓRIOS DE EQ2 / ChEng LABORATORY 2

6.2.1.1. Unidade curricular:

LABORATÓRIOS DE EQ2 / ChEng LABORATORY 2

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Francisco Avelino da Silva Freitas 80 horas semestral 4P+1OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Ana Margarida Madeira Viegas de Barros Timmons 80 horas semestral 4P+1OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Executar trabalhos de índole experimental que complementem a formação prática iniciada na disciplina

Laboratórios E Q 1 em áreas clássicas de engenharia química tais como: Processos de Separação: por
adsorção, destilação e extração líquido-líquido; Engenharia das Reações Químicas: reatores homogéneos não

ideais, bio-reactores; Dinâmica de Sistemas e Controlo.

Adquirir valências científicas e técnicas em processos com possíveis restrições à transferência de massa,
escoamento e mistura de fluidos não ideal e operação em estado transiente.

Desenvolver espírito crítico e de análise, aplicando de forma oportuna os conhecimentos previamente

adquiridos, e em tempo útil.

Escrever relatórios técnicos com estrutura e qualidade apropriados, com domínio das ferramentas de edição
de texto e tratamento de resultados tais como folhas de cálculo, macros e programas que sustentem os

resultados obtidos. 

Desenvolver competências complementares tais como:trabalho em equipa e comunicação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To perform experimental work complementing the activities started in Laboratory EQ 1 course in classical

areas of chemical engineering such as: Separation Processes: adsorption, distillation and liquid-liquid

extraction; Chemical Reaction Engineering: homogeneous non-ideal reactors, bio -reactors, System Dynamics
and Control.

To acquire new scientific and technical skills in processes involving possible mass transfer restrictions, non-

ideal fluid flow and mixing, and transient state operation.

To develop critical and analytical thinking applying previously acquired knowledge in real time.
To write technical reports with appropriate structure and editing quality (references, abbreviations etc.). To

master the use of software tools for data treatment namely spreadsheets, macros and programs which support

the obtained results.
To develop complementary skills such as teamwork and communication.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1) Adsorção em coluna de leito fixo.

2) Hidrólise de P-Nitrofenilacetato por uma lípase imobilizada.
3) Efeito da agitação na capacidade de extração dum processo de extração líquido-líquido com um Misturador-

Decantador.

4) Determinação de coeficientes de transferência de massa globais e peliculares em colunas de destilação de
enchimento. 

5) Determinação do coeficiente global de transferência de massa entre duas fases líquidas: transferência de

massa em gotas.

6) Dinâmica de Sistemas: Interação de tanques com controlo de nível on-off e registo de dados por computador.
7) Estudo de reatores não ideais: Ensaio de tracer e determinação da curva DTR para um reator tubular.

6.2.1.5. Syllabus:

1) Adsorption in fixed bed column
2) Hydrolysis o P-Nitrophenilacetate with an immobilized lipase

3) Effect of agitation on the extraction capacity of a liquid-liquid extraction process with a mixer/settler unit.

4) Determination of film and overall mass transfer coefficients in a packed distillation column.

5) Determination of overall mass transfer coefficient between two liquid phases, in drops.
6) System Dynamics: Tanks interaction on-off level control and computer data logging.

7) Study of non-ideal reactors: determination of the DTR curve by a tracer test in a tubular reactor.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

A UC procura a integração das atividades laboratoriais com as lecionadas em LEQ1 abrangendo aspetos mais
avançados dos processos de reação e separação tais como: os efeitos de transferência de massa

(determinação de coeficientes de transferência de massa em processos de separação; trabalhos 3, 4 e 5),

desvios à idealidade associada ao escoamento e mistura de fluidos (determinação da curva de distribuição de
tempos de residência; trabalho 7), e processos não estacionários (processo de separação por adsorção;

trabalho 1, bio-reactor; trabalho 2 e dinâmica de sistemas; trabalho 6).

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This UC seeks the integration of laboratory activities with those carried out in LEQ1 covering more advanced

aspects of reaction and separation processes such as mass transfer effects (determination of mass transfer

coefficients in separation processes, practicals 3, 4 and 5), deviations from ideality associated with the flow and

mixing of fluids (by determining the time distribution residence curve, work 7), and non-stationary processes
(adsorption separation process, practical 1, bio-reactor practical 2 and dynamical systems, practical 6).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Os protocolos e mini-testes (MT) são disponibilizados via Moodle. Os alunos, em grupos de 2 ou 3, realizam
trabalhos definidos de modo rotativo. Cada trabalho tem a duração de 2 semanas incluindo:1)preparação

prévia,2)realização experimental, 3)tratamento e discussão de resultados (individual e acompanhada), 4)

elaboração de relatório. Para garantir que houve uma preparação prévia, nos primeiros 15 min da aula, tem

lugar um MT. Na 2ª semana, os alunos são orientados na sala de PCs enquanto procedem ao tratamento dos
dados e escrita dos relatórios e no final os alunos respondem uma pergunta individualmente. Após a correção,

tem lugar uma discussão dos relatórios em que se identificam as deficiências e sugerem correções, dando

ênfase ao progresso conseguido. Quando se detetam problemas comuns a vários grupos é feita uma discussão

aberta à turma. A avaliação é contínua e inclui: 3 relatórios curtos (30%), 2 completos (30%), 5 MT e apreciação
global (20%) e apresentação final oral (20%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Protocols and quizzes (MT) are available via Moodle. Students carry out experiments on a Rota shift basis, in
groups of 2 or 3. Each practical spreads over 2 weeks and comprises:1) preparation 2) lab work 3) data

treatment and discussion and 4) report writing. To ensure students prepared properly the experimental work,

during the first 15 min of the practical students answer a quiz. In the 2nd week, activities are based in the PC

room where they process and discuss experimental data and write the report under guidance. At the end of
session students answer a final question individually. Upon correction, the reports are discussed in order to

identify deficiencies and suggest corrections giving emphasis to the progress achieved. When problems

common to several groups are detected, the discussion is opened to the whole class. Assessment is
continuous and includes:3 short reports(30%),2 full reports (30%),5 quizzes plus overall assessment (20%) and

final oral presentation (20%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Durante a aula de apresentação faz-se uma explicação dos objetivos da disciplina e explica-se claramente a

metodologia de trabalho a ser seguida, dando ênfase ao modo de preparação preliminar dos trabalhos, à

aplicação de conhecimentos previamente adquiridos nas disciplinas nucleares da Engenharia Química e se
volta a rever a formatação e estrutura dos dois tipos de relatórios técnicos (completos e curtos). Nesta aula

formam-se os grupos e calendarizam-se os trabalhos a ser executados durante o semestre. Os resultados

obtidos no primeiro e segundo trabalhos são apresentados sob a forma de relatórios completos, e nos

restantes sob a forma de relatórios simples. O segundo relatório completo é apresentado de forma oral no fim
do semestre, sendo o respetivo relatório entregue dois dias antes dessa apresentação. Desta forma, os alunos

têm total flexibilidade para desenvolver este trabalho durante todo o semestre.

O planeamento das atividades assegura que todos os estudantes realizam o trabalho de reatores não ideais,

um dos trabalhos com ênfase na transferência de massa, e um dos trabalhos que operam de forma não
estacionária, mas uma combinação equilibrada dos restantes trabalhos.

Deste modo , os estudantes adquirem experiencia laboratorial e consolidam as respetivas competências

científicas e tecnológicas. Através das sessões na sala de PCs os alunos ganham domínio do uso de
ferramentas informáticas disponíveis na sala de PCs destinada a esta disciplina como por ex. o Aspen, utilizado

no cálculo de propriedades termodinâmicas e de transporte, e o Matlab/Simulink essencial para o trabalho

sobre a dinâmica de sistemas, além das folhas de cálculo comuns e otimizações baseados na ferramenta

“Solver”. 

Em todos os trabalhos é exigida uma análise crítica dos resultados, fator que é valorizado significativamente na
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correção dos relatórios escritos e promovida durante a discussão dos trabalhos. 

A realização de trabalhos em grupo permite ainda desenvolver competências complementares tais como: o

trabalho em equipa, enquanto a preparação de diferentes tipos de relatórios (curtos e completos), bem como a

apresentação oral permite desenvolver competências de comunicação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

During the first class an explanation of the goals of discipline are presented and the working methodology to be

followed is explained. Emphasis is given to the preparation of practicals and the need to apply previously

acquired knowledge in the core of Chemical Engineering subjects (separation processes, reaction engineering,
transport phenomena and others). Again, the formatting and structure requirements of the two types of

technical reports (full and short) are explained. The student groups are defined and detailed calendars of

laboratory work during the semester are given. The results of the first and second practical are submitted as full

reports and the others as short reports. The second full report is presented orally at the end of the semester,
when the final full report is requested too. This way students have full flexibility for developing this work during

the semester.

The plan of laboratory activities ensures that all students do the non-ideal reactors experiment, one practical

with emphasis on mass transfer and one of the experiments that operate on a non-stationary plus a balanced

combination of the remaining practicals. 

Thus the the set of experiments available provides the students with laboratory experience and consolidates the
corresponding scientific and technological competencies. During the sessions in the PC room students will

master the use of numerical tools available namely, Aspen for calculating the thermodynamic and transport

properties and Matlab/Simulink essential for the calculations involved in system dynamics experiment, besides

the regular spreadsheets and “solver” optimization procedures. 

Critical analysis of the results is encouraged during the data treatment session and is a requirement for all the

reports. In fact, it has a significant weight on the marking of written reports and students are made aware of it
right during the first class.

Working in groups of 2 or 3 enables students to develop complementary skills such as team work. The

preparation of different types of report (short and full) and the oral final presentation as allows the development
of communication skills.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Foust, A. S.; Wenzel, L. A.; Clump, C. W., Maus, L., Andersen, L, B. Principles of Unit Operations. 2ªEd. J. Wiley &
Sons: EUA, 1980.

Halpern, M. J. Bioquímica; Lidel edições técnicas, Lda., 1997.

Levenspiel, O. Chemical Reaction Engineering. 3ª Ed., John Wiley & Sons: EUA, 1999.

Mendes, A. M.; Laboratórios de Engenharia Química; McGraw-Hill, Feup Edições, Porto, Portugal, 2002.
Seader, J. D.; Henley, E. J. Separation Processes Principles, 3ª Ed.; John Wiley & Sons: EUA, 1998.

Seborg, D. E., Edgar, T. F., Mellichamp, D. A, Process Dynamics and Control, 2ª Ed., John Wiley and Sons, Inc.,

USA, 2004.

Treybal, R. E., Mass Transfer Operation, 3ª Ed., Singapura: McGraw-Hill Book Company, 1980.

Mapa IX - MECÂNICA / MECHANICS

6.2.1.1. Unidade curricular:

MECÂNICA / MECHANICS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Prof. Claude Lucien Joseph Boemare: 150 TP, 90 P, 180 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

António Ferreira da Cunha: 26h P

Isabel Maria Coelho de Oliveira Malaquias: 78h TP
João de Lemos Pinto: 52h TP + 52h P

João Filipe Calapez de Albuquerque Veloso: 52h P

José Fortes do Nascimento Lopes: 52h P
Lucília Maria Pessoa Tavares dos Santos: 52h P
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Luiz Fernando Ribeiro Pereira: 52h P

Mário Fernando do dos Santos Ferreira: 52h TP + 52h P
Paulo Artur Pinto de Oliveira Lopes: 52h P

Sofia da Conceição Veladas Latas: 26h P

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final deste curso o aluno deverá ser capaz de:

Saber caracterizar o movimento de um corpo em função do tempo (aceleração, velocidade, posição). Saber

relacionar a aceleração de um corpo e as forças que lhe são aplicadas. Saber deduzir a partir dos itens supra

citados as variações de energia mecânica (energias cinéticas e potencias). Enfim saber relacionar com os
momentos linear e angular de um sistema.

O aluno deverá ainda adquirir as capacidades de:
-trabalhar em laboratório, e conhecimento adequado dos instrumentos e dos métodos experimentais mais

utilizados.

- planear e executar uma experiência, recolher dados, tratá-los e retirar a informação relevante e interpretá-la

ou extrapolá-la à luz das leis e princípios básicos da Física. 
- elaborar relatórios científicos/técnicos e de os apresentar de forma oral ou escrita. 

- procurar e utilizar bibliografia assim como outras fontes de informação técnica. 

- trabalhar em equipa. 

- realizar trabalho de forma independente.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of this course the student should be able to: Knowing how to characterize the movement of a body in

function of time (acceleration, velocity, position). To relate the acceleration of a body and the forces applied to
them. Knowing how to deduct from the items listed above variations of mechanical energy (kinetic and potential

energies). Finally able to relate with the lineal and angular momentum of a system.

The student shall also acquire the ability to:

- work in a laboratory, and adequate knowledge of tools and experimental methods most commonly used.

- plan and execute an experiment, collect data, treat them and remove the relevant information and interpret it
and extrapolate it to the light of the basic laws and principles of physics.

- prepare reports scientific / technical and present them orally or in writing.

- browse and use literature as well as other sources of technical information.

- work in team.
- perform work independently.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Componente Teórica-prática:
Cap 1 - Cinemática (4 horas) 

Cap 2 - Dinâmica de uma partícula (4 horas) 

Cap 3 - Trabalho e Energia (4 horas) 

Cap 4 - Movimento de um sistema de partículas (4 horas) 
Cap 5 – Movimento de rotação (6 horas) 

Cap 6 - Estática (6-8 horas) 

Componente Prática - Trabalhos práticos a realizar: 

Na Série I desenvolve-se os seguintes trabalhos:

1 - Colisões e Centro de Massa

2 - Dinâmica de translação 

3 - Determinação do coeficiente de viscosidade de um fluido 

Na Série II desenvolve-se os seguintes trabalhos em sessões duplas:

4 - Dinâmica de rotação 

5 - Pêndulo composto
6 - Movimento de projécteis
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6.2.1.5. Syllabus:
Theoretical-practical component:

Cap 1 - Kinematic (4 hours)

Cap 2 - Dynamics of a particle (4 hours)

Cap 3 - Work and Energy (4 hours)
Cap 4 - Movement of a particle system (4 hours)

Cap 5 - Movement speed (6 hours)

Cap 6 - Static (6-8 hours)

Practical Component - Practical work to perform:

In Series I develops the following works:

1 - Collisions and Center of Mass

2 - Dynamic translation

3 - Determination of coefficient of viscosity of a fluid

In Series II develops the following works in double sessions:

4 - Dynamic rotation
5 - Pendulum compound

6 - Projectile Motion

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

A escolha dos conteúdos programáticos foi feita tendo em conta os objetivos. A escolha dos temas dos vários

capítulos contribui para a compreensão do progresso científico e tecnológico moderno, e o enquadramento da

Física no contexto de outras Ciências e Engenharias, e principalmente o desenvolvimento das capacidades de
raciocínio/resolução que sejam independentes de conhecimentos anteriores. Saber resolver um problema real

o mais rapidamente possível embora o seu conhecimento físico seja novo para o aluno. O programa permite

desenvolver competências no domínio da experimentação e capacidade de raciocínio crítico, o que demonstra
uma coerência perfeita com os objetivos e necessidades de um engenheiro.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The choice of the syllabus was made taking into account the objectives. The themes for the various chapters

contributes to the understanding of modern scientific and technological progress, and the framework of physics
in the context of other sciences and engineering, and especially the development of thinking skills/resolution to

be independent of prior knowledge. Learn to solve a real problem as quick as possible although their physical

knowledge is new to the student. The program allows you to develop skills in experimentation and critical
thinking skills, which demonstrates a perfect consistency with the goals and needs of an engineer.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Avaliação:

1 – Componente teórico-prática (70% da nota da disciplina). A avaliação da componente teórico-prática pode

ser efetuada por: 

A) - Exame 

Nesta modalidade, a componente teórico-prática é avaliada por um exame realizado na época destinada a

exames finais. Os alunos que obtenham uma nota < 6 ficam automaticamente reprovados por nota mínima (r. n.
m.).

B) – Avaliação Continua 

Nesta modalidade, a componente teórico-prática é avaliada em dois momentos de avaliação, valendo cada um

deles 50% da componente teórico-prática. Os alunos terão obrigatoriamente de obter uma nota mínima de 6

valores em qualquer dos momentos de avaliação. Caso tal não se venha a verificar a avaliação passa a ser por
Exame de Recurso. 

2 – Componente prática (30% da nota da disciplina)
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A nota final da componente laboratorial é calculada do seguinte modo: 
Relatórios de grupo (50%) + Avaliação Contínua ( 50%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Evaluation:

1 - Component theory and practice (70% of the course grade). The evaluation component of the theory and

practice can be done by:

A) - Exam

In this mode, the theoretical and practical component is assessed by an examination at the time intended for

final exams. Students who obtain a score <6 are automatically disapproved by minimum grade (nmr).

B) - Discrete Evaluation

In this mode, the theoretical-practical component is assessed at two time points, each worth 50% of the

theoretical-practical component. Students will be required to obtain a minimum score of 6 points in any of the

time points. If this does not come to check the evaluation becomes for Exam Appeal.

2 - Practical component (30% of the course grade)

The laboratory component of the final grade is calculated as follows:
Reports group (50%) + Continuous Assessment (50%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
No intuito de atingir os objetivos a escolaridade está dividida em duas componentes. Os alunos têm duas horas

de aulas teórico-práticas, onde são descritos os conceitos físicos e resolvidos muitos casos práticos, o que

permite aos alunos criar modelos e antecipar a realização das aulas práticas. E têm duas horas de aulas

práticas para aplicar os conhecimentos adquiridos nas TP onde estão em contacto direto com os instrumentos
e são confrontados com as dificuldades práticas de comprovar experimentalmente conceitos teóricos. 

São dedicadas ¼ das aulas práticas na discussão dos desvios entre a teoria (previsão) e a prática. 

Para ter uma avaliação contínua dos alunos, em todas as aulas práticas os alunos em grupos de 3 (máx), têm

de entregar um relatório sobre a experiência realizada (6 experiências). Além desses têm ainda de entregar

mais 2 relatórios de grupo (mais desenvolvidos que os 6 anteriores) ao longo do semestre.

Com a ajuda das TIC (principalmente via Moodle), os alunos têm acesso a vários conteúdos teóricos, práticos e

simulações de experiências. 

Além da escolaridade obrigatória: as OT (uma hora semanal), as horas de atendimento (1-2 hora semanal), as

avaliações práticas e as avaliações contínuas TP (duas), permitam que o aluno e os docentes estejam sempre

em contacto.

Esta organizada e as metodologias de ensino empregues nas aulas contribuem e validam a forma como os

estudantes atingem os objetivos definidos e adquirem as competências.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In order to achieve the goals the school is divided into two components. Students have two hours of practical

classes, where we describe the physical concepts and solved many practical cases, which allows students to
create models and anticipate the realization of practical classes. And they have two hours of practical lessons

to apply the knowledge acquired in TP where they are in direct contact with the instruments and are faced with

the practical difficulties of proving experimentally the theoretical concepts.

They are dedicated ¼ of the practical classes in the discussion of the deviations between theory (prediction)

and practice.

To have a continuous assessment of students in all practical classes students into groups of 3 (max), must

deliver a report on the experiment performed (6 experiments). Besides these have yet to deliver 2 more group
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reports (more developed than the 6 previous) during the semester.

With the help of ICT (mainly via Moodle), students have access to various theoretical concepts, practical

experiments and simulations.

Besides the compulsory education: OT (one hour weekly), the hours of care (1-2 hours weekly), practical

assessments and ongoing evaluations TP (two), allow students and teachers are always in contact.

This organized and the teaching methodologies used in class and help validate how the students reach the

objectives set and acquire skills.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
- J. Dias de Deus e outros. Introdução à Física, 2000, Mc-Graw-Hill

- D. Halliday e R. Resnick, Fundamentos de Física, 1993, Livros Técnicos e Científicos Editora.

- P.A. Tipler, Physics for Scientists and Engineers, 1999, 4th ed., W. H. Freeman and Company 

- D.C. Giancoli, Physics, Principles with Applicaions, 5th ed., 1998, Prentice-Hall
- P.A. Tipler, R. A. Llwellyn, Modern Physics, 1999, 3rd ed., W. H. Freeman and Company 

- M.C. Abreu, L. Matias, L.F. Peralta, Física Experimental-Uma Introdução, 1994, Presença

- Docentes da disciplina, Elementos de Física. Guia de Trabalhos Práticos, 2008/2009

Mapa IX - METODOLOGIA DE PROJECTO EM ENGENHARIA QUÍMICA / PROJECT METHODOLOGY IN CHEMICAL
ENGINEERING

6.2.1.1. Unidade curricular:

METODOLOGIA DE PROJECTO EM ENGENHARIA QUÍMICA / PROJECT METHODOLOGY IN CHEMICAL

ENGINEERING

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Susana Estela Faustino Malaquias Pereira (65 h = 30 h T + 30 h P)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Carlos Manuel Santos da Silva (45 h = 45 h P)

Maria Inês Purcell de Portugal Branco (15 h = 15 h P)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Após a conclusão desta unidade os alunos deverão:
-Entender o conceito de Projecto em engenharia química, suas fases de execução e fluxos financeiros

envolvidos na sua execução 

-Elaborar de diagramas de fluxo em processos químicos 
-Realizar os balanços de material e de energia associados a diferentes processos de separação e/ou reacção

de media complexidade 

-Desenvolver um estudo preliminar de projecto para um processo de separação e/ou uma unidade de reacção

química a um nível compatível com os conhecimentos leccionados até ao 3º ano do plano curricular

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

After finishing this curricular unit the students should be able:

-To understand process and plant design projects, its execution phases and the economic drive behind its
implementation.

-To understand and develop process flow diagrams

-To perform mass and energy balances around simple and complex chemical processes

-To develop a preliminary process design problem at a level compatible with the course curricula.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Componente Teórica:

1. Caracterização da actividade de engenharia no âmbito da realização de Projectos Industriais
2. Exemplos de Projectos Industriais de pequena, média e grande dimensão

3. Instalações industriais (noções básicas)

4. Equipamentos industriais (transferência de massa, calor e fluidos)

5. Projecto industrial
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5.1. Envolventes e condicionantes

5.2. Fases de execução de um Projecto Industrial

5.3. Engenharia

6. Análise dos Fluxos financeiros associados a um Projecto Industrial
Componente Prática:

1. Realização de um projecto de engenharia para um processo de separação e/ou uma unidade de reacção

química

6.2.1.5. Syllabus:

Lectures1. Introduction to process and plant design

2. Examples of small to large scale design projects

3. Industrial plants
4. Typical industrial equipment

5. Process and plant design

6. Project economics
Practical Component:

Development of a simple process design project in groups of 3 to 4 students.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os primeiros módulos da componente T permitirão ao aluno entender o papel de um engenheiro químico no
desenvolvimento de projectos industriais através da definição das actividades envolvidas no seu

desenvolvimento, assim como dos aspectos económicos por trás da sua implementação.

Os módulos teóricos relacionados com a execução do projecto, associados aos conhecimentos adquiridos nas
restantes unidades curriculares do curso até ao 3º ano, darão aos alunos o conhecimento suficiente para

desenvolverem o projecto requerido na componente P.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The first theoretical modules will allow the students to gain a first understanding of the chemical engineer role in
process and plant design as well as the work and know how behind.

The theoretical modules related to the execution of the project, and, supported by the remainder curricular units

of the curricula, will give the students the necessary tools and know hoe to perform the simple process design
project required in the P component.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A componente teórica (T) tem avaliação por exame final, com a duração de 2 h/semana. Uma componente

prática (P) com a duração de 3h/semana, onde será feita a orientação e o acompanhamento do
desenvolvimento de um projecto de média dimensão realizado em grupos de 3 a 4 alunos que será avaliado

com base no trabalho realizado ao longo do semestre e na apresentação e discussão do Relatório de projecto.

A componente prática será avaliada com base no trabalho realizado ao longo do semestre, sujeito à entrega
dos relatórios intercalares nos prazos definidos e apresentação/discussão do relatório final de projecto.

A cada componente será atribuída uma classificação de 0 a 20 valores. A classificação final (CF) será obtida

com os seguintes factores de ponderação CF = 20% Nota T + 80% Nota P.

Para obter aprovação o estudante deverá obter uma classificação final igual ou superior a 9,5 valores e
classificação em cada componente igual ou superior à Nota mínima de 8,5 valores. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The Theoretical component will be evaluated by a final exam and will have a lecturing period of 2 h/week. The
Practical component consists of a simple process design problem and will be performed in groups of 3 to 4

students. It will have a lecturing period of 3h/week (single class/week) which will allow for the continuous

evaluation along the semester.

The final grade, FG, will be a weighed grade calculated as: FG=20%T+80%P and will be given on a 1 to 20 basis.
Minimum grade for each component will be 8.5.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Nas aulas Teóricas são leccionadas as componentes teóricas através de breves apresentações com apoio de

vídeo projector numa sala especialmente condicionada. As aulas P são desenvolvidas numa sala equipada com

computadores e acesso à internet e onde é fornecida a informação técnica do tipo processual e/ou económica

para dar suporte aos temas de projecto previamente definidos e distribuídos, por grupos de 3-4 alunos.
A componente P permite, mediante interacção semanal com os estudantes, orientar o progresso do trabalho.

Todas as actividades, T e P estão documentadas e a informação fornecida aos alunos é mantida e distribuída
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através dum servidor Moodle instalado no Campus, onde os alunos inscritos na disciplina têm acesso directo

aos materiais de apoio

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures will be taught based on specific presentations. The P component will be taught in a classroom

equipped with computers and internet availability and where all the supporting data for the project can be

readily downloaded from the internet when necessary. The P component also allows for an efficient interaction

with the students thus allowing them to discuss all the relevant process and/or economic data for the project.
The P component will also allow for the necessary teacher-student interaction along the semester. All course

documentation will be available to the students via the Moodle server installed on Campus.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Ulrich, G.D., A Guide to Chemical Engineering Process Design and Economics, John Wiley&Sons, 1984.

Towler G., Sinnott, R., Chemical Engineering Design, Elsevier, 2008.

Turon et al, Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes, Prentice Hall, 1998.

Felder, R.M., Rousseau, R.W., “Elementary Principles of Chemical Engineering”,3rd edition, John Wiley&Sons,
2005.

Mapa IX - MÉTODOS ANALÍTICOS EM PROCESSOS QUÍMICOS / ANALYTICAL METHODS IN CHEMICAL PROCESSES

6.2.1.1. Unidade curricular:

MÉTODOS ANALÍTICOS EM PROCESSOS QUÍMICOS / ANALYTICAL METHODS IN CHEMICAL PROCESSES

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Teresa Seabra dos Reis Gomes; 75

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Maria Clara Ferreira Magalhães; 28

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Proporcionar um conhecimento alargado relativo aos diferentes métodos químicos de análise e à sua

aplicabilidade à monitorização, optimização e controlo dos processos químicos industriais.
O estudante deverá ser capaz de:

1. Descrever os princípios fundamentais dos métodos gravimétricos e volumétricos de análise

2. Descrever os fundamentos de diversas técnicas instrumentais de análise e as respectivas vantagens e
limitações

3. Obter e interpretar correctamente a informação necessária para planear as diferentes etapas do processo

analítico, desde a definição dos objectivos à amostragem e selecção do método analítico. Proceder ao

tratamento dos resultados. Aplicar diversos métodos de calibração e efectuar o cálculo de concentrações de
analitos a partir dos dados de uma análise instrumental.

4 Discutir e avaliar as possibilidades e limitações destes métodos em aplicações industriais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To contribute to a solid knowledge over several analytical methodologies, as well as to their applicability to the

monitorization, optimization and control of the industrial chemical processes.

The student should be able to:

1. To describe, showing a high level of understanding, the basic principles of the gravimetric and volumetric

methods of analysis.
2. To describe the basic principles of several instrumental analytical techniques, showing their advantages and

limitations.

3. To obtain and to correctly interpret the information needed to implement the different steps of the analytical
process, from the definition of the goals, passing through sampling, and to the selection of the analytical method

of analysis. To apply several calibration techniques, and, from data, to calculate the concentration of the

analyte.

4. To discuss and evaluate the possibilities and limitations of the chosen analytical methods for a specific
industrial application.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Introdução à química analítica
Definição do prolema analítico

Análise gravimétrica 

Análise volumétrica

Titulações com EDTA 
Introdução à Instrumentação Química

Métodos Potenciométricos

Métodos espectroscópicos de análise

Espectroscopia atómica
Espectroscopia molecular. 

6.2.1.5. Syllabus:

Introduction to the analytical chemistry
Definition of the analytical problem

Gravimetric analysis

Volumetric analysis
EDTA titrations

Introduction to the Analytical Instrumentation

Potentiometric methods of analysis

Spectroscopic methods of analysis
Atomic spectroscopy

Molecular spectroscopy

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Nas aulas teóricas são abordados os princípios de muitos dos métodos que constam de qualquer livro de

química analítica. É dada especial ênfase à definição do problema analítico, São discutidos os passos da

análise, começando pela amostragem, ainda que o tempo disponível não permita grande profundidade. São

explicados conceitos como sensibilidade, selectividade e alguns critérios numéricos para selecionar o método
analítico. São feitos cálculos numéricos com resultados obtidos com diferentes tipos de calibração (padrões

externos, método de adição de padrão e padrão interno). 

Nas aulas práticas utilizam-se as diferentes técnicas analíticas estudas. Todos os passos da análise são

discutidos, bem como a existência de possíveis interferências, e do tratamento feito à amostra, Sempre que
possível, o valor obtido é comparado com o valor real. No final, pensa-se que o aluno será capaz de fazer a

extrapolação para o ambiente industrial, após recolha de informação sobre o sistema em causa.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
The basic principles and methods available in analytical chemistry are taught in the theoretical classes. Special

emphasis is given to the definition of the analytical problem. Basic steps of analysis are commented, as

sampling, for instance, although superficially, due to the lack of time. Concepts as sensitivity, selectivity,

precision and accuracy, are introduced, along with a few numerical criteria used in the selection of the
analytical method.

In the lab classes, the students will apply those methods to the analysis of a few samples. Whenever possible,

the result obtained is compared with the true value. Every analytical step of the analysis is discussed, along
with the presence of possible interfering species.

At the end of the discipline, it is expected the student to be able to extrapolate his knowledge to the industrial

environment, after searching information about the system. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina tem aulas teóricas e práticas. Nas aulas teóricas são apresentados os conceitos referidos no

programa. Nas aulas práticas os alunos familiarizam-se com técnicas analíticas de utilização corrente. 

Avaliação

Componente teórica (T) – Peso de 65% na nota final

Avaliação discreta com três testes, com igual.

Nota da componente teórica (T) = (nota do 1º teste + nota do 2º teste+ nota do 3º teste)/3
Componente prática (P) – peso de 35% na nota final

Avaliação contínua tendo por base:

A. Desempenho no laboratório, qualidade dos resultados obtidos, preparação prévia do trabalho, resposta a

pergunta no início de algumas aulas, organização do caderno de laboratório (20%)
B. Resposta a quatro questionários individuais (80%). Q1, Q2 e Q3, cada um sobre um trabalho, e Q4 sobre 3
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trabalhos.

B= (Q1+Q2+ Q3+3×Q4)/6

Nota da componente prática (P) = A×0,20 + B×0,80

Nota mínima 7,0 na componente prática

Nota final = 0.65 T + 0.35 P

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The discipline involves theoretical and lab classes. In these classes, the concepts within the program are

presented and discussed, and methodologies are used in the lab classes for specific analysis.

Evaluation

Theoretical component (T) – weight: 65% 

Discrete evaluation with three written proofs with equal weight.

Lab evalution (P) – weight: 35% 
Continuous evaluation, based on the following criteria:

A. Performance, quality of the obtained results, preparation of the work, answer to questions at the beginning of

the class, organization of lab book: (20%)

B. Individual four written tests Q (80%). Q1, Q2 e Q3, about the first three experiments, respectively, ande Q4
about the last three experiments. B= (Q1+Q2+ Q3+3×Q4)/6

Lab component (P) = A×0,20 + B×0,80

Minimum of 7,0 in the lab component

Final mark= 0.65 T + 0.35 P

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

Nas aulas teóricas são abordados e explicados os diversos assuntos constantes do programa, sendo

realizados alguns exercícios numéricos.
Nas aulas práticas os estudantes realizam análises químicas usando as diferentes técnicas analíticas

abordadas nas aulas teóricas e apresentam o resultado. A integração na mesma disciplina destas duas

componentes permite uma harmonização e complementaridade entre a teoria e a prática, à custa de algum

desfasamento temporal, pois é frequente que algumas técnicas sejam abordadas na prática antes do suporte
teórico, sendo, nestes casos, dada uma breve explicação introdutória na aula prática. Este inconveniente

traduz-se mais tarde em vantagem, pois já existe um conhecimento de saber fazer quando o tema é

apresentado teoricamente.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The subjects within the program are presents and explained in the theoretical lessons. Numerical calculations

are also performed. In the lab classes, the students perform chemical analysis using the studied techniques,

and present the results. The perfect integration between theoretical and lab classes allows a complete
understanding of the contents. Although integration in time among the subjects taught in theoretical classes and

lab in not always possible, and sometimes the work in the lab may precedes the theory, both components are

important to assure a deep understanding of the program.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Harris, D. Quantitative Chemical Analysis, 6th Edn., W. H. Freeman, 2003.

Gary D. Christian, Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, 1994.

Skoog, D. A.; West, D. M.; Holler, F. J Fundamentals of Analytical Chemistry, Sounders College Publishing: USA.
1988.

Skoog, D. A.; Holler, F. J. e Nieman, T. A. Principles of Instrumental Analysis, Harcourt Brace College Publishers:

USA. 1998.
Gonçalves, M.L.S.S., Métodos Instrumentais para Análise de Soluções. Análise Quantitativa, Fundação Calouste

Gulbenkian, Lisboa: 1996.

Guia com os protocolos experimentais.
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Mapa IX - MÉTODOS DE ANÁLISE QUÍMICA / METHODS OF CHEMICAL ANALYSIS

6.2.1.1. Unidade curricular:

MÉTODOS DE ANÁLISE QUÍMICA / METHODS OF CHEMICAL ANALYSIS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Eduarda Bastos Henriques dos Santos, 90h TP + 20 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Valdemar Inocêncio Esteves, 90h P

Maria Teresa Seabra dos Reis Gomes, 150 h P

Maria Eduarda da Cunha Pereira, 90 h P
Vítor Manuel Sousa Félix, 45 h P

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Após esta UC os alunos deverão ser capazes de:

Identificar e descrever as etapas de um processo analítico e explicar a sua importância
Identificar os tipos de erros que podem afetar os resultados analíticos e pôr em prática procedimentos para

validação de métodos e avaliação das incertezas associadas aos resultados

Identificar e aplicar métodos gravimétricos e volumétricos de análise e realizar cálculos estequiométricos
associados a este tipo de análises

Fazer cálculos de especiação associados a titulações ácido-base e de complexação com EDTA

Explicar os princípios físicos em que se baseiam as técnicas espectroscópicas lecionadas

Identificar os componentes dos instrumentos usados nessas técnicas espectroscópicas e a sua função
Selecionar e aplicar o método de calibração mais adequado numa análise instrumental

Aplicar os métodos espectroscópicos leccionados e identificar fontes de erros, tipos de interferências,

vantagens e desvantagens.

Aplicar métodos potenciométricos de análise.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

After this curricular unit (CU) the students should be able to

Identify and describe the sequence of steps of an analytical process and explain the importance of each of them
Identify types of errors which can affect the analytical results and apply procedures to validate analytical

methods and to evaluate the uncertainty of an analytical result 

Identify and apply gravimetric and volumetric methods of analysis and perform stoichiometric calculations

involved in those methods
Perform speciation calculations associated to acid-base tritations and complexometric titrations with EDTA

Explain the physical principles of the spectroscopic techniques included in the CU syllabus

Identify the components of the optical instruments used and their function
Apply the spectroscopic methods taught in the CU and identify sources of errors, interferences, advantages

and disadvantages

Apply potentiometric methods of analysis.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Etapas de um processo analítico. Escolha do método. Métodos absolutos e relativos.

2. Calibração: padrões externos, adição de padrão e padrão interno

3. Erros experimentais e controle de qualidade analítica: erros aleatórios, intervalo de confiança, comparação
com valor de referência. Limite de detecção e limite de quantificação. Deteção de erros sistemáticos e

validação de métodos

4. Gravimetria: princípios gerais, operações unitárias e cálculos estequiométricos

5. Volumetrias
5.1. Introdução: padrões primários e secundários, procedimentos básicos e cálculos estequiométricos 

5.2. Curvas de titulação ácido-base (ácidos e bases mono e polipróticos); indicadores

5.3. Titulações complexométricas com EDTA: curvas de titulação, indicadores, controle da selectividade

6. Espectroscopia de absorção molecular no ultravioleta visível
7. Espectroscopias de absorção e emissão atómicas

8. Potenciometria. 

6.2.1.5. Syllabus:
1. The analytical process.Selection of the analytical method; absolute and relative methods

2. Calibration: external standards, standard adition, internal standard
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3. Experimental errors and analytical quality control: random errors, uncertainty, comparison with a reference

value. Detection and quantification limits. Detection of systematic errors and validation of analytical methods
4. Gravimetry: general principles, procedures and stoichiometric calculations

5. Volumetric analysis

5.1. Introduction: primary and secondary standards, basic procedures and stoichiometric calculations

5.2. Acid-base titrations (mono and polyprotic acids and bases): speciation calculations and indicators
5.3. Complexometric titrations: EDTA. Titration curves, indicators, control of selectivity

6. UV-vis molecular absorption spectrometry

7. Atomic absorption and emission spectrometries
8. Potentiometry

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos programáticos desta UC seguem o desenvolvimento clássico dos conteúdos de Química

Analítica abordados na bibliografia de autores reputados, adotada nesta UC e em unidades curriculares
semelhantes de outras universidades. Nos limites temporais de um semestre, tenta-se cobrir três aspectos

fundamentais da Química Analítica: Estatística e garantia de qualidade; Métodos clássicos (gravimétricos e

volumétricos); Métodos instrumentais de análise. O programa está organizado de forma a que os alunos
adquiram os conhecimentos de forma estruturada, introduzindo os fundamentos de diversas técnicas

analíticas sem esquecer o seu enquadramento nas diversas etapas de um processo analítico e o controle de

qualidade dos resultados. A aplicação dos conhecimentos teóricos nas aulas práticas facilita uma abordagem

holística dos tópicos lecionados.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The program follows the classical development of Analytical Chemistry contents, as presented in the textbooks

of reputed authors, adopted in this CU and other similar CU of other universities. Within the time limits of one
semester, the syllabus covers three main aspects of analytical chemistry: statistics and quality assurance,

classical methods of analysis; instrumental analysis. The program is organized in order to provide a structured

learning by the students, introducing the physico-chemical principles of the analytical methods, without

forgetting their integration in the global analytical process and the quality control of the results obtained. In the
laboratory classes the students have the opportunity to deepen their understanding of the concepts and get a

holistic view of the CU topics

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A UC está organizada em períodos semanais de contacto de 2h T e 3h P, 1h de OT. As aulas TP envolvem

períodos de exposição dos conteúdos programáticos e resolução de exercícios. Os alunos têm acesso a

material de apoio (MA) fornecido pelo docente. As OT permitem esclarecer dúvidas. Nas aulas práticas os

alunos ganham experiência prática na aplicação de vários métodos analíticos e têm oportunidade de aplicar os
conteúdos programáticos na resolução de problemas analíticos. Algumas aulas práticas são dedicadas à

discussão dos trabalhos.

A classificação final da unidade curricular resulta das componentes teórico-prática (65%) e prática (35%). A
avaliação da componente TP envolve dois testes escritos, cada um com um peso de 50% para a nota TP. A

avaliação da componente prática é contínua e baseia-se no desempenho laboratorial e na resposta a 3 testes

individuais escritos. Na avaliação da componente TP, o aluno pode optar por avaliação Final e tem acesso a um

exame de Recurso/Melhoria. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

MAQ is organized weekly in three contact periods of 2h TP, 3h P and 1h OT. The TP classes include moments for

presentation of syllabus, followed by moments for solving related problems. Several supporting materials (MA)
are supplied in the e-learning platform. The OT classes are used for discussion and clarification of students

doubts. In the laboratory classes the students have the opportunity to apply the theoretical curricular contents

in solving analytical problems. Some laboratory classes are used for discussion of the experimental works.

The assessment involves two components: 65% TP and 35% P. The assessment of the practical component (P)
is continuous and is based on the laboratorial performance of the students and three written individual tests.

The assessment of the TP component is the average of two written exams (50% each) and the students can

choose to be evaluated in a Final exam. They also have access to a “Recurso/Melhoria” final exam.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia de ensino está articulada com os objectivos de aprendizagem e está orientada para que os

alunos desenvolvam ao longo do semestre as competências definidas para esta UC. 
Assim, 

- Os fundamentos dos métodos analíticos são leccionados e discutidos após as aulas iniciais de apresentação
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das diversas etapas de um processo analítico e dos conteúdos de estatística e garantia de Qualidade, por

forma a que o aluno vá adquirindo logo de início uma visão integrada dos vários aspectos que devem ser
considerados na resolução de problemas analíticos

- Os tópicos leccionados são ilustrados, sempre que possível, com exemplos de aplicação em situações da

vida real e com a resolução e discussão de exercícios nas aulas 
- Os alunos podem testar em casa as suas competências através da resolução de exercícios adicionais

também disponibilizados na plataforma de e-learning, podendo recorrer ao docente nas aulas OT e no horário de

atendimento para ultrapassar as suas dificuldades

- As aulas práticas permitem ao aluno aplicar os conteúdos leccionados, na resolução de problemas analíticos,
e treinar as capacidades técnicas para a aplicação prática dos métodos analíticos leccionados 

- Os métodos de avaliação estão adequados à forma como os conteúdos foram abordados nas aulas e estão

em concordância com os exercícios de treino efectuados

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies are oriented for the development of the CU learning outcomes. Thus:

- the fundaments of the analytical methods are introduced after the first classes devoted to the presentation of
the several steps of the analytical process and after the presentation and discussion of the topics related to

statistics and quality assurance. It is intended to provide the students, since the beginning of the semester, with

an integrated view of all the aspects that must be considered to solve analytical problems
- the presentation of syllabus is, whenever possible, illustrated with examples of application in real-life situations

as well as with exercises solved in class, individually or in group, with the teacher orientation

- the students can then test their understanding of the concepts and their capacities solving problems available

in the e-learning platform. Any difficult can be discussed with the teacher in the OT classes
- the laboratory classes allow to develop the skills needed to perform the analytical technics and to apply the

theoretical concepts in solving analytical problems

- the evaluation is in agreement with the way the contents were presented in classes and with the exercises

used for training

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Douglas A. Skoog, Donald M. West, F. James Holler “Fundamentals of Analytical Chemistry” 7th ed., Saunders
College Publishing, Philadelphia, 1996

Gary D. Christian, “Analytical Chemistry” Wiley; 6th edition, 2004

D. C. Harris, “Quantitative Chemical Analysis”, 4th ed, W. H. Freeman, New York, 1995

Mapa IX - MÉTODOS ESTATÍSTICOS / STATISTICAL METHODS

6.2.1.1. Unidade curricular:

MÉTODOS ESTATÍSTICOS / STATISTICAL METHODS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Manuela Souto de Miranda – 30h TP + 90h P + 20h OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Nélia Maria Marques da Silva - 30h TP + 60h P + 20h OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Capacidade de utilizar técnicas de análise preliminar de dados, recorrendo ao apoio de software estatístico,

nomeadamente, ao programa SPSS.
Conhecimento de um leque alargado de métodos estatísticos básicos.

Capacidade para entender o desenvolvimento dos métodos ensinados e para interpretar os resultados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Ability to use techniques of preliminary data analysis, with the support of statistical software (particularly

SPSS).

Knowledge of a wide range of basic statistical methods.
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Ability to understand the development of the methods taught and to interpret the results. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Análise preliminar de dados: medidas amostrais e gráficos.

Distribuições de probabilidades, com ênfase em algumas distribuições discretas e contínuas mais usadas.
Intervalos de confiança e testes de hipóteses paramétricas, para a média e para a variância de populações

Gaussianas. Testes de hipóteses não paramétricas.

Análise de variância com um fator. Análise de regressão linear simples.

6.2.1.5. Syllabus:

Preliminary data analysis: sample measures and graphics.

Probability distributions with emphasis on some discrete and continuous distributions commonly used.
Confidence intervals and hypothesis testing for the mean and the variance of Gaussian populations.

Nonparametric tests of hypothesis.

Analysis of variance with a factor. Simple linear regression analysis.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Os conteúdos programáticos são diretamente relacionados com os objetivos de formação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabuses are directly targeted to training goals.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A UC desenvolve-se em aulas teórico-práticas, em aulas práticas e em sessões de orientação tutorial. Nas

aulas teórico-práticas são apresentados conceitos e métodos, e são resolvidos alguns exemplos de aplicação.
As aulas práticas decorrem em laboratório de cálculo, para resolução de problemas utilizando o SPSS. Nas

sessões de orientação tutorial são esclarecidas dúvidas levantadas pelos alunos e são resolvidos exercícios

adicionais.

A avaliação é do tipo discreto. Os alunos são avaliados através de um teste prático, a realizar durante o período

letivo (50%), e de um exame final, a realizar na data prevista no calendário escolar (50%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course is developed in lectures, practical classes and tutorial sessions. Concepts and methods are

presented during lectures and they are illustrated with some application examples. Practical classes take place

in the laboratory of computation for solving problems with SPSS. In the tutorial sessions, students can clarify

doubts and practice with more exercises.

The assessment is of discrete type. Students are assessed through a practical test to be held during the

classes period (50%) and through a final exam (50%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

As aulas teórico-práticas (sobretudo expositivas) permitem que os alunos entendam os fundamentos dos
diversos métodos e facilitam a interpretação de resultados. As aulas práticas (em laboratório de cálculo)

asseguram que os alunos são treinados para utilizar o programa SPSS, inserindo dados, aplicando as

metodologias adequadas e analisando os resultados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Lectures allow students to understand the fundamentals of the various methods and facilitate the interpretation

of results. Practical classes (in the laboratory of computation) ensure that students are trained to use SPSS,

inserting data, applying appropriate methodologies and analyzing results.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Fonseca, J., (2001). Estatística Matemática, Vol. I e Vol. II, Sílabo.

Montgomery, D. and Runger, G. (1994). Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley and Sons.

Murteira, B., Silva Ribeiro, C., Andrade e Silva, J. e Pimenta, C. (2010). Introdução à Estatística, Escolar Editora.
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Bibliografia com abordagem ao SPSS:
Field, A., (2009). Discovering Statistics using SPSS, 3ª ed., SAGE.

Hall, A., Neves, C. e Pereira, A., (2011). Grande Maratona de Estatística no SPSS, Escolar Editora.

Pestana, M.H. e Gageiro, J., (2003). Análise de Dados para Ciências Sociais: a Complementaridade do SPSS,
Sílabo.

Mapa IX - MÉTODOS NUMÉRICOS / NUMERICAL METHODS

6.2.1.1. Unidade curricular:

MÉTODOS NUMÉRICOS / NUMERICAL METHODS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
António Jorge Monteiro Neves – 90h TP + 120h P + 30h OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Paula Cristina da Silva Rama – 30h TP + 120h P + 30h OT

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Estudo de métodos numéricos utilizados na resolução de problemas em ciências e engenharia, com recurso a

ferramentas computacionais adequadas, sendo utilizado o programa MatLab para experimentação e simulação
numérica dos métodos abordados. Pretende-se que o aluno desenvolva competências ao nível da capacidade

de formulação matemática dos métodos numéricos estudados, de análise das respetivas condições de

convergência e de aplicabilidade, de modo a que seja capaz de resolver numericamente os problemas e

também computacionalmente, devendo adquirir aptidões ao nível da utilização de rotinas numéricas em MatLab
para conseguir testar soluções fiáveis para aqueles problemas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Study of numerical methods applied to mathematical problems that occur in science and engineering. These
methods are tested and simulated using adequate computational tools (e.g. software MatLab). It is intended that

the student develops skills in the capacity of mathematical formulation of the methods, analyzing the respective

convergence conditions and applicability, in order to solving the problems and should acquire the skills in the

use of numerical routines in MatLab to testing reliable solutions for those problems.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução: erros em cálculo numérico; condicionamento dum problema, estabilidade dum método numérico.

2. Sistemas de Eqs Lineares (Ax=b): métodos diretos (Gauss, LU e Cholesky), instabilidade numérica e
refinamento da solução; condicionamento, métodos iterativos de Jacobi e Gauss-Seidel, condições de

convergência e aplicabilidade.

3. Eqs Não Lineares (f(x)=0): métodos iterativos para calculo das soluções, bissecção, ponto fixo e método de

Newton; generalização para sistemas não lineares.
4. Interpolação Polinomial: Lagrange e Newton; erro de interpolação, análise de erros e nós de Chebyshev;

construção de Splines cúbicos.

5. Diferenciação e Integração Numéricas: fórmula de diferenças no cálculo de derivadas; regras de integração

numérica de Newton-Cotes e de Gauss-Legendre.
6. Resolução Numérica de Eqs Diferenciais Ordinárias - Problemas de Valor Inicial: séries de Taylor (de 1ª e 2ª

ordem); métodos de Runge-Kutta (2ª e 4ª ordem); métodos de passo múltiplo e preditores-corretores.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction: errors in numerical calculus; conditioning of a problem, numerical stability of an algorithm.

2. Systems of Linear Eqs: direct methods (Gaussian elimination, LU factorization and Cholesky), numerical

instability and iterative refinement of the solution; condition number of a system; iterative methods (Jacobi and

Gauss-Seidel), applicability and convergence.
3. Non-Linear Equations (f(x)=0): iterative methods, bisection, fixed point and Newton method; generalization for

non-linear systems.

4. Polynomial Interpolation: Lagrange and Newton, interpolation error and Chebyshev nodes; construction of
cubic Splines .

5. Numerical Differentiation and Integration: Difference formulas to approximate derivatives; Newton-Cotes and

Gauss-Legendre integration rules.

6. Numerical Solution of Ordinary Differential Eqs (EDOs) and Initial Value Problems (PVI): Taylor series
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methods (1st and 2nd order); Runge-Kutta methods (2nd and 4th orders); multi-step and predictor-corrector

methods.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos sobre computação numérica abordados inicialmente ajudam na análise das condições de
convergência e aplicabilidade associadas aos vários métodos numéricos estudados ao longo da unidade, os

quais permitem resolver problemas que não admitem modelos matemáticos de solução analítica fechada

(exata). A aplicação de tais métodos na resolução desses problemas conduz a soluções aproximadas que
devem ser fiáveis, sendo estas, na maior parte das vezes, obtidas com recurso a experimentação e simulação

computacional, utilizando-se rotinas numéricas adequadas com programas como o MatLab. Daí a importância

da componente de computação numérica na unidade e da capacidade de análise das condições de

convergência na aplicação dos vários métodos, como competências a desenvolver pelos estudantes.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The content on numerical computation addressed initially help in analyzing the applicability and convergence

associated with the various numerical methods studied, which allows solving problems that do not admit
mathematical models closed analytical solution (exact). The application of such methods to solve these

problems leads to approximate solutions which must be reliable, these being, in most cases, obtained by the

computer simulation, using for this purpose suitable numerical routines with programs such as Matlab. This

makes the numerical computation and the ability to analyze the conditions of convergence in the application of
various methods as important skills to develop in the students.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nas aulas Teórico-Práticas (TPs) são introduzidos os métodos numéricos a estudar, discutidas as suas
formulações matemáticas e analisadas as condições de convergência, enquanto nas aulas Práticas (Ps) é

discutida a aplicabilidade desses métodos em problemas que constam de folhas de exercícios agrupadas por

capítulos do programa, sendo utilizado o programa MatLab como ferramenta de experimentação e simulação

numérica em computadores disponíveis nas salas onde as aulas Ps decorrem. Alguns dos exercícios são
resolvidos nas aulas e outros ficam como trabalho para casa (TPC). A cada turma TP está atribuída uma hora

semanal de apoio tutorial (OT), onde os alunos são ajudados na resolução dos TPCs. 

A avaliação é optativa entre Avaliação Discreta (AD) e Avaliação Final (AF). A primeira (AD) inclui três
momentos de avaliação T1, T2,e T3, onde cada um deles avalia uma parte dos conteúdos, sendo a nota final NF

calculada por NF=0.3T1+0.3T2+0.4T3. 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The numerical methods are introduced and formulated in the theoretical-practical lectures (TPs). In the practical
lectures (Ps) the applicability and numerical simulation of those methods are discussed using MatLab. 

It is also provided one hour of supporting tutorial (OT) for each group of TPs.

The assessment is optional between Discrete Assessment (DA) and Final Evaluation (FE). DA consists of three
tests (T1, T2, T3) during the semester course and the final mark (FM), such that, FM=0.3T1+0.3T2+0.4T3. FE

consists of a single test T in the final of the semester course and the final mark FM=T.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Tendo em conta os objetivos referidos para a unidade, a metodologia de ensino empregue visa dotar o aluno,

por um lado, nas aulas TPs, das técnicas matemáticas necessárias à análise numérica dos métodos, sua

formulação, verificação das condições de convergência e identificação de problemas tipo onde os mesmos
podem ser aplicados. Enquanto nas aulas Ps, por outro lado, testam-se os métodos em problemas propostos,

obtêm-se soluções aproximadas sob determinadas condições e pressupostos, investigando-se se tais

soluções são aceitáveis (fiáveis), e recorre-se a experimentações e simulações numéricas utilizando-se rotinas

adequadas em ambiente MatLab.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

In according to the objectives referred, the teaching methodology provides to the student, first, in TPs lectures,

the mathematical techniques needed to the analysis of numerical methods, formulation, verification of
convergence conditions and identifying problems where those methods can be applied. Second, in Ps lectures,

the methods are tested in proposed problems, we obtain approximate solutions under certain conditions and

assumptions, investigating if such solutions are acceptable (reliable), and we proceed to the experiments and

numerical simulations using appropriate routines in MATLAB.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:

- Maria Raquel Valença, Análise Numérica, Universidade Aberta, Lisboa, 1996;

- Heitor Pina, Métodos Numéricos, McGraw-Hill, 1995;

- John H. Mathews, Kurtis D. Fink, Numerical Methods Using MatLab, Prentice Hall, 1999;

[http://math.fullerton.edu/mathews/numerical.html]

- Duane C. Hanselman, B. Littlefield, MATLAB 6: Curso Completo, Prentice Hall, 2003;

Mapa IX - POLÍMEROS I / POLYMERS I

6.2.1.1. Unidade curricular:

POLÍMEROS I / POLYMERS I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Ana Margarida Madeira Viegas de Barros Timmons; 65

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Esta UC visa uma formação de base sólida em ciência de polímeros dando ênfase à química de polímeros e ao
comportamento térmico.

No final da Disciplina, o aluno deve ser capaz de:

Classificar os polímeros e relacionar a sua estrutura com as propriedades. Explicar os fundamentos das

principais técnicas de polimerização. Escrever os passos dos principais mecanismos de polimerização, deduzir
e manipular as equações cinéticas e relacioná-las com a evolução e distribuição das massas moleculares

(MW). Explicar ao nível molecular e matematicamente a termoquímica destas reações e efeitos práticos.

Explicar o princípio do funcionamento das principais técnicas de determinação de MW e tratar os dados.

Relacionar a informação obtida por técnicas espectroscópicas com a composição.
Explicar a relação entre composição/propriedades térmicas e o princípio do funcionamento das principais

técnicas de medição dessas propriedades e tratar os dados.

Explicar o processo de cristalização de polímeros.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This course aims at providing a solid background in polymer science with emphasis on polymer chemistry and

thermal behavior. 

At the end the student should be able to:
Classify polymeric materials according to different criteria and correlate structure and properties. 

Explain the fundamentals of the main polymerization techniques;Sketch the steps of the main polymerization

mechanisms, deduct and manipulate the corresponding kinetic equations and correlate them with the molecular
weight (MW) evolution and MW distribution.

Explain at molecular level and mathematically the thermochemistry of these reactions and consequences.

Explain the fundamentals of the most relevant MW determination techniques and process data;

Correlate the information obtained from spectroscopic techniques and composition.
Explain the composition versus thermal properties relationship,the fundamentals of the most important thermal

analyses techniques and process data.Explain the crystallization of polymers. 

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1 Importância económica /aplicações e impacto ambiental; polímeros naturais e sintéticos; relação estrutura

versus propriedades; breve introdução às principais técnicas de polimerização (massa, solução, suspensão e

emulsão).

2 Polimerização por Etapas e polimerização radicalar: mecanismos e respetivas cinéticas; Evolução e
distribuição de Massas Moleculares; reações de co-polimerização; Termoquímica das reações de

polimerização.

3 Termodinâmica de polímeros em solução; Técnicas de determinação de MWs: Osmometria de pressão de

vapor e osmometria de membrana; Viscosimetria; Cromatografia de Permeação; Aplicação das
espectroscopias de Infravermelho e de Ressonância Magnética Nuclear na caracterização química e

estrutural.
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4 Propriedades Térmicas de Polímeros: temperaturas de transição vítrea, de fusão e de degradação;

Capacidade Calorífica e Entalpia de Fusão; Entalpia de Reação; Técnicas Experimentais de Medição: DTA, DSC

e TGA. Rudimentos sobre Cristalização de polímeros.

6.2.1.5. Syllabus:

1 Economical relevance and applications and environmental impact; natural and synthetic polymers; structures

versus properties relationship; brief introductions to polymerization techniques (bulk, solution, suspension and
emulsion). 

2 Step polymerization and radical polymerization: mechanisms and corresponding kinetics; Molecular weight

distributions; thermochemistry of polymerization reactions and co-polymerization reactions. 

3 Thermodynamics of Polymer solutions;Techniques for molecular weight determination: vapour pressure
osmometry; membrane osmometry; viscometry and gel permeation chromatography; Use of Infrared and

nuclear magnetic resonance spectroscopies in structural and chemical characterisation of polymers.

3 Thermal properties of Polymers: glass transition temperature, melting and degradation temperatures; heat

capacity and enthalpy of fusion; Experimental techniques: DTA, DSC and TGA. Fundamentals of crystallization
of polymers.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Seguindo uma abordagem idêntica à de vários especialistas e, visando uma formação geral mas quantitativa
em ciência de polímeros, a primeira parte é dedicada a conceitos simples mas fundamentais cuja compreensão

é crítica para a relevância da aprendizagem dos conteúdos seguintes. Seguidamente são estudados os

principais mecanismos de polimerização que são acompanhados pela dedução das equações das respetivas

cinéticas de reação (incluindo os aspetos termoquímicos), da evolução do grau médio de polimerização e da
respetiva distribuição de MWs. A segunda parte da UC foca as principais técnicas de caracterização de

polímeros com vista à determinação de MW e depois à composição recorrendo a técnicas espectroscópicas

(IV e RMN). A última parte da UC é dedicada ao estudo das propriedades térmicas, incluindo os rudimentos de
cristalização. 

Esta sequência de conteúdos permite a integração dos conhecimentos adquiridos assegurando uma sólida

formação de base em ciência de polímeros.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
Following a strategy similar to many specialists in the field and aiming at a general but quantitative education in

polymer science the first part of the course is dedicated to simple but fundamental concepts whose

understanding is critical to assimilate the following contents. Next the main polymerization mechanisms are
studied along with the deduction of the corresponding reaction kinetic equations (including thermochemistry

issues) evolution of average degrees of polymerization and corresponding MW distributions. The second part of

the course focuses on the main characterization techniques used to determine MW and composition using

spectroscopic techniques (IR and NMR). The last part of the course is dedicated to the study of thermal
properties including crystallization. This sequence of contents allows the integration of the knowledge acquired

ensuring a solid background in polymer science.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino da UC consiste em aulas expositivas, sempre que possível de modo interativo. Os

conteúdos são suportados por material didático de apoio disponível antecipadamente na plataforma de e-

learning. 

Tendo em conta o caracter quantitativo da UC são indicados vários exercícios numéricos cuja abordagem é
discutida em aula. A discussão da resolução desses exercícios é realizada durante a aula seguinte ou na OT.

Durante o semestre os estudantes trabalham em grupo executando tarefas específicas calendarizadas em

função da sequência dos conteúdos, e no final do semestre apresentam os principais resultados através de

uma apresentação e discussão oral.
A avaliação desta UC é discreta e compreende: dois testes um a meio do semestre (25%) e outro no final (35%)

assim como um trabalho (descrito acima) (40%). A nota mínima nos testes é 7,5 valores.

Sempre que possível é feita uma visita de estudo e/ou convidado um orador.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology of this course is based on lectures which are as much as possible interactive.

Didactic support materials are made available in advance in the e-learning platform (Moodle). In view of the

quantitative nature of this course students are provided with various numerical exercises whose solution
strategy is discussed in classroom. This is later followed up by the discussion of the resolution also in the

classroom or during OTs. During the semester students work in small groups on specific tasks which are

scheduled as function of the course syllabus sequence and the main results are presented and discussed orally
at the end of the semester. The evaluation of this course is discrete and includes: 2 tests one in the middle of the
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semester (25%) and the second at the end (35%) plus the work developed during the semester as described

above (40%). The minimum mark for each test is 7.5. When possible a study visit and/or a lecture given by a

guest speaker are included.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia de ensino foi estabelecida de modo ao aluno atingir uma formação de base sólida em ciência de
polímeros, construída a partir de conhecimentos prévios e é baseada numa forte componente quantitativa e

compreensão dos vários conceitos ao nível molecular. Assim, a exposição dos conteúdos é feita de modo

interativo de modo a garantir que os estudantes aplicam conhecimentos previamente adquiridos, e é

intercalada com a discussão de resolução de exercícios numéricos de modo a assegurar que os objetivos de
aprendizagem são devidamente atingidos. 

A execução de tarefas em grupo, sobre dois tipos de polímeros distintos (cada um preparado por um dos

principais mecanismos de polimerização lecionados),calendarizadas em função da sequência dos conteúdos
proporciona:

i) a motivação do aluno para o tópico pois debruça-se sobre as aplicações dos conteúdos e reconhece a

relevância pratica desses conteúdos. 

ii) um maior acompanhamento das matérias por parte dos alunos;
iii) informação constante sobre a evolução dos alunos, o que permite ao docente corrigir problemas

atempadamente;

A visita de estudo e/ou a palestra de um convidado visa demonstrar a relevância prática dos conteúdos da

disciplina assim como motivar os estudantes. De facto, sempre que possível o orador convidado é um ex-aluno
e nas empresas visitadas tenta-se identificar com antecedência a colaboração de ex-alunos. 

Para além das metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem estarem adequadamente articuladas

entre si estão também articulados com as metodologias de avaliação implementadas, nomeadamente no que
concerne a ligação entre a forma como os conteúdos são abordados ao longo do semestre, atribuição de

tarefas e construção dos testes, nomeadamente em termos da natureza das questões, do grau de dificuldade e

os critérios de avaliação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology was established aiming at providing the student with a solid basic background in

polymer science based on previously acquired knowledge which is then developed quantitatively with an in

depth understanding of concepts at molecular level. With that in mind the contents are presented in an
interactive way to ensure that students apply previously acquired knowledge and the discussion is intercalated

with the resolution of numerical exercises so that the learning outcomes are duly achieved. Working in small

groups students solve various tasks during the semester addressing two different polymers (each prepared by

one of the main mechanisms lectured). These tasks are scheduled in line with the sequence of the contents
lectured in class and provide: 

(i) Students motivation for each topic as they focus on the practical application of the course contents. Thus,

students recognize their relevance.

(ii) Students involvement;
(iii) Regular information to the lecturer about students’ progress allowing the possibility to correct problems on

time. 

The study visit and/or talk by a guest speaker aim at demonstrating the practical importance of the course
contents and thus motivate them. Whenever possible the guest speaker is an ex-student of the course and the

prior to the visits to companies, the collaboration of ex-students is identified. The teaching methodologies and

the learning outcomes are not just inter articulated among themselves they are also in line with the evaluation

methods implemented namely in what regards the way contents are lectured during the semester followed up
by the exercises and tasks assigned and the structure of tests including the type of questions, level of difficulty

and evaluation criteria.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
• P.C. Painter e M.M. Coleman, "Fundamentals of Polymer Science: and introductory text", Technomic

Publishing Co. (1997);

• J. Cowie e V Arrighi, “Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials”, 3 rd edition, CRC Press, 2008

• R. J. Young e P. A. Lovell; “Introduction to Polymers”, Chapman & Hall, 3rd Ed. (2011); 
• G. Odian, “Principles of Polymerization”, John Wiley & Sons Canada Ltd., 4th Ed. (2004); 

• L. H. Sperling, "Introduction to Physical Polymer Science ", Wiley-Interscience, 4th Ed (2006);

• S. Canevarolo Jr., “Técnicas de Caracterização de polímeros” Artliber Editora (2007);

• Macrogallery http://pslc.ws/mactest/maindir.htm
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Mapa IX - PROCESSOS DE SEPARAÇÃO I / SEPARATION PROCESSES I

6.2.1.1. Unidade curricular:

PROCESSOS DE SEPARAÇÃO I / SEPARATION PROCESSES I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Luísa Alexandra Seuanes Serafim Leal (110 h = 30 h T + 2x30 h TP + 20 h OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
n. a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O objectivo geral da disciplina é a introdução às várias técnicas de separação utilizadas em Engenharia
Química e fornecer informação suficiente para que os alunos possam propor esquemas de separação bem

como dimensionar o equipamento a utilizar em cada operação unitária estudada ao longo do semestre:

destilação, extracção líquido-líquido e evaporação. No final do semestre pretende-se que os alunos

compreendam os princípios de equilíbrio que regem os diferentes processos de separação; tenham
conhecimento das várias técnicas de separação utilizadas em Engenharia Química; projectem equipamentos

para os processos de separação estudados utilizando os respectivos balanços de massa e energia, as

relações de equilíbrio de fase e as equações de projeto; compreendam o tipo e método de trabalho de grandes

equipamentos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The overall objective of the course is the introduction to the different separation techniques used in chemical

engineering and to provide enough information so that students can propose separation schemes and project
the equipment to be used in each unit operation studied throughout the semester: distillation, extraction and

liquid-liquid evaporation. At the end of the semester it is intended that students understand the principles of

equilibrium governing the different separation processes, are aware of the various separation techniques used
in Chemical Engineering; design the main processes based on mass and energy balances, phase equilibrium

relationships and design equations; understand the operation of the separation equipments.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Conceitos fundamentais: mecanismos de separação; fatores importantes na seleção das operações de
separação; seletividade e capacidade.

2. Destilação: vaporização flash; destilação de misturas binárias em estado estacionário; eficiência de uma

coluna de pratos (pontual, por prato e global).
3. Destilação descontínua: diferencial; binária com retificação a fluxo constante; binária com retificação com

composição de destilado constante.

4. Destilação multicomponente: abordagem por método aproximado. 

5. Extração Líquido-Líquido: equipamento; equilíbrio para sistemas imiscíveis e parcialmente miscíveis;
hidrodinâmica de equipamento de contacto continuo diferencial.

6. Evaporação: equipamento; projeto de evaporadores de efeito múltiplo.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Fundamental Concepts: mechanisms of separation; important factors in the selections of feasible separation

processes; selectivity and capacity.

2. Distillation: Flash vaporization; distillation of binary mixtures in steady state; plate column efficiency (point,

stage and overall).
3. Batch Distillation: differential distillation; binary rectification with constant reflux; binary rectification with

constant distillate composition.

4. Multicomponent Distillation: approximate methods approach. 

5. Liquid-Liquid Extraction: equipment; liquid-liquid equilibrium cascades for immiscible and partially miscible
systems; hydrodynamics of continuous differential contacting devices.

6. Evaporation: equipment; design of multiple effect evaporators.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
Nesta UC apresentam-se os principais processos de separação baseados em equilíbrio utilizados em

Engenharia Química. Os vários temas do programa da disciplina são leccionados nas aulas teóricas, enquanto

que nas aulas TP se aprofunda a aprendizagem através da resolução de problemas, além de se abordarem

temas específicos para cada um dos cursos com a UC. O Programa desta UC segue o desenvolvimento
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clássico de conteúdos de Processos de Separação tal como se pode observar pela correspondência entre as

matérias leccionadas e a bibliografia adoptada - de autores reputados, e com objectivos idênticos. 
A UC está estruturada de modo a permitir uma integração dos capítulos do programa e a proporcionar ao aluno

as ferramentas para compreender o desenvolvimento dos processos de separação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
This UC presents the main equilibrium-based separation processes used in Chemical Engineering. The different

concepts of the syllabus are taught in lectures while in class TP, these concepts are deepened through problem

solving. In addition specific themes for each of the courses with this syllabus are addressed. This program

follows the classic contents of Separation Processes syllabus as can be seen by the correspondence between
the subjects taught and literature adopted - of reputable authors, and with similar objectives.

The UC is structured to allow integration of the chapters of the program and provide students with tools to

understand the development of separation processes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nas aulas teóricas apresentam-se os conceitos gerais, promovendo-se a aprendizagem, a compreensão e a

aplicação dos conhecimentos específicos da disciplina. Nas aulas teórico práticas privilegia-se o ensino

baseado na resolução e discussão de problemas (case-studies).
As sessões de OT, permitem esclarecer dúvidas e debater problemas semanalmente.

As metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem estão adequadamente articuladas com as

metodologias de avaliação através do Manual de Boas Práticas de Avaliação do DQUA.

Na avaliação desta UC, os estudantes podem optar por avaliação discreta (artigos 29º a 31º do REUA) que
compreende dois testes escritos individuais, realizados durante o semestre, com peso 50% cada ou por

avaliação final realizada na época de exames.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the lectures the general concepts are taught through application examples, promoting the learning and

understanding of specific knowledge of this UC. In TP classes, the focus is teaching and discussion based on

the resolution of problems (case studies).

OT sessions allow for the clarification of questions and discuss issues weekly with students.
The teaching methodologies and learning objectives are adequately articulated with the methodologies of

Manual of Practice Assessment of DQUA.

For evaluation, students can opt for discrete evaluation (Articles 29 to 31 of REUA) comprising two individual
written tests conducted during the semester, each weighing 50% or final evaluation performed at the

examinations period.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia de ensino está integralmente articulada com os objectivos de aprendizagem do seguinte modo: 

Os conceitos básicos da UC são leccionados nas aulas T recorrendo a exemplos de aplicação. Estes conceitos

são aprofundados nas aulas TP através da resolução de problemas.
Os testes ao longo do semestre propiciam:

i) um maior acompanhamento das matérias por parte dos alunos;

ii) divisão dos conteúdos da disciplina que são extensos em dois momentos distintos de avaliação

iii) informação constante sobre a evolução dos alunos, que permite ao docente corrigir problemas
atempadamente;

As OT funcionam para o esclarecimento de dúvidas, alargando-se o tempo para esclarecimento de dúvidas

perto das datas dos testes ou dos exames.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology is integrally linked with the learning outcomes as follows:

The basic concepts are taught in class T using application examples. These concepts are further developed in

class TP by solving problems.
The tests throughout the semester provide:

i) further monitoring of the materials by the students;

ii) division of the contents of the discipline that are extensive in two distinct evaluation moments
iii) information on the progress of the students, which allows the teacher to correct problems along the

semester;

The OT goal is to clarify questions of students about the contents of the Syllabus. This time to clarify the

questions from the students is extended near the dates of tests or examinations.
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6.2.1.9. Bibliografia principal:

Seader, J. D.; Henley, E. J. Separation Process Principles; John Wiley & Sons: EUA, 1998. 
Foust, A.S.; Wenzel, L.A.; Clump, C.W.; Maus, L.; Andersen, L.B. Principles of Unit Operations; 2nd Ed., John

Wiley & Sons: EUA, 1980.

Lieberman, N.P.; Lieberman, E.T. A Working Guide to Process Equipment; McGraw-Hill: EUA, 1997.

Mapa IX - PROCESSOS DE SEPARAÇÃO II / SEPARATION PROCESSES II

6.2.1.1. Unidade curricular:
PROCESSOS DE SEPARAÇÃO II / SEPARATION PROCESSES II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Francisco Avelino da Silva Freitas; 110 horas 2T+2TP+1OT (2 turmas TP)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Compreensão física e modelação dos principais processos de separação, recorrendo a balanços de massa e

energia, relações de equilíbrio de fases, equações cinéticas de transporte de calor e massa, e equações de

projeto.

Seleção, projeto e operação de unidades de separação para aumentar a capacidade de tratamento de plantas

industriais, melhorar a qualidade dos produtos finais e reduzir os custos associados.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Physical understanding and modeling of the main separation processes, using mass and energy balances,

phase equilibrium relations, kinetic equations of heat and mass transport, and design equations.

Selection, design and operation of separation units to increase the handling capacity of plant, improve the

quality of end products and reducing costs.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Revisões de Transferência de Massa
Absorção Física Dimensionamento da altura de colunas de enchimento. Queda de pressão e diâmetro de

colunas de enchimento: Diagrama de perda de carga generalizada. Correlações analíticas. Pontos de carga e

de inundação
Humidificação Nomenclatura e definições. Relação de Lewis. Diagrama Psicrométrico. Torre de arrefecimento.

Adsorção Equilíbrio de Fases.Transporte interno e externo de massa e calor. Modelo da Força Diretriz Linear

Adsorção em Suspensão.Adsorção em Leito Fixo.Processos Cíclicos. 

Processos de Separação com Membranas Nomenclatura e conceitos básicos.Tipos de membranas e seus
materiais. Módulos de membranas Critérios de seleção de membranas e de módulos. Mecanismos de

transporte em membranas porosas e densas. Fatores de separação ideal e real. Módulos de membranas:

mistura perfeita, contracorrente, co-corrente e fluxo cruzado. Cascatas de módulos de membranas.Osmose

Inversa. Pervaporação.
Seleção e Sequenciação de Processos de Separação. 

6.2.1.5. Syllabus:

Reviews of Mass Transfer

Physical absorption Dimensioning the height of packed columns. Pressure drop and diameter of packed

columns. Diagram of generalize load losses. Analytical correlations. Load and flood operating points.

Humidification Nomenclature and definitions. Lewis ratio. Psychrometric chart. Cooling tower.

Adsorption Phase Equilibrium. Internal and external transport mass and heat transfer. Linear driving force
model. Stirred-tank, slurry operation. Adsorption in fixed-bed. Cyclic adsorption separation processes. 

Membrane Separation Processes Nomenclature and concepts. Types of membranes and their materials.
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Membrane modules. Selection criteria of membranes and modules. Transport mechanisms in dense and porous
membranes. Ideal and real factors separation. Membrane modules: perfect blend, countercurrent, concurrent

and crossflow. Cascades of membrane modules. Reverse Osmosis. Pervaporation. 

Selection and Sequencing of Separation Processes.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O conteúdo programático vai ao encontro direto do primeiro objetivo da UC. Desde o início são revistos de

forma breve os princípios termodinâmicos e de transferência necessários para construir a estrutura de
conhecimentos que suportam os processos de separação, divididos em quatro grupos: humidificação,

absorção, adsorção e processos com membranas. Todos estes sistemas são apresentados a partir dos

respetivos balanços de material e energia, combinados com as equações cinéticas ou de transporte, que

conformam as equações de projeto. Em cada tópico se dimensionam unidades de separação, sempre
procurando as melhores condições operatórias que magnificam a quantidade/qualidade dos produtos. Este

aspeto é coerente com o segundo ponto dos objetivos de aprendizagem que é especialmente reforçado com o

último tópico da programação, quando se analisam e se propõem os melhores procedimentos de separação,

conforme a regras heurísticas e as melhores práticas industriais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The curriculum meets directly the first UC goal. From the beginning, they are reviewed briefly, providing the

thermodynamic principles and transfer phenomena needed to build the knowledge structure that supports the
separation unit processes, divided into four groups: humidification, absorption, adsorption and membrane

processes. All of these systems are presented as their respective material and energy balances, combined

with the kinetic and/ or transport equations, generating the design equations. In each topic, the separation units
are dimensioned, always looking for the best operating conditions that magnify the quantity / quality of products.

This aspect is consistent with the second point of the learning objectives that are specially reinforced with the

last programming topic, when analyzing and proposing the best separation procedures, according to best

heuristic rules and industry practices.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Exposição formal dos fundamentos físicos e metodologias de abordagem de problemas, acompanhados de

vários exemplos de aplicação pratica. Deixam-se para estudo individual, eventualmente sujeito a avaliação, a
resolução de problemas mais complexos que exigem, em alguns casos, suporte informático. Propõem-se

exemplos de dimensionamento, onde se aplicam algumas regras heurísticas fundamentais de projeto. O estudo

da seleção e sequenciação de processos de separação faz-se propondo casos práticos com interesse

industrial. A avaliação ou é a) discreta (por testes, 25%, 35% e 40%) ou é b) por teste final 100%. O aluno pode
optar por qualquer dos dois métodos até à data de exame da época normal. O aluno pode decidir substituir a

avaliação discreta por exame final. Na época de recurso época a avaliação é exclusivamente por exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Explanation of physical principles and methodologies to solve problems including examples of practical cases.

Leave up to individual study, possible subject to review, the resolution of more complex problems that require,

in some cases, computer support. Examples are proposed for sizing/design where some heuristic rules of

fundamental design are applied. The study of the selection and sequencing of separating processes becomes
by proposing practical cases with industrial interest. The evaluation is either: a) Discrete (partial tests, 25%,

35% and 40%) or b) Final test 100%. The student may choose either method until the first call. The second call is

only available as final test.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Dada a natureza cinética dos processos abordados, o semestre inicia-se com revisões breves de transferência

de massa por difusão e convecção, e transferência interfacial de massa segundo o modelo da dupla película.
Analisa-se a influência do transporte convectivo sobre os coeficientes peliculares e globais. São contempladas,

o estudo dos fundamentos físicos, dos principais métodos de modelação matemática e do tipo e forma de

funcionamento do equipamento principal de operações unitárias importantes em Engenharia Química,

designadamente: absorção em colunas de enchimento, humidificação, adsorção em suspensão e percolação, e
processos com membranas. Estas revisões reforçam os elementos de base que permitem o entendimento do

funcionamento dos processos de separação que são abordados. Os fundamentos teóricos e funcionamento

dos respetivos equipamentos são desenvolvidos em aulas teóricas, com suporte de vídeo projetor e outros
elementos tradicionais. Os alunos podem acompanhar as aulas com as respetivas cópias das aulas teóricas,

previamente disponibilizadas no sítio Moodle da Disciplina. Este meio informático é uma componente

importante de comunicação com os alunos, onde mensagens coletivas e controlo sumariado das aulas são
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realizados regularmente.

O trabalho semanal é organizado por fichas de trabalho, com uma coleção de problemas representativos de

cada fenómeno e / ou unidade de separação, e são resolvidos com frequência semanal em aulas de teórico –

praticas. Em estes encontros com os alunos, os problemas são resolvidos com a participação ativa dos
mesmos, acompanhando e verificando passo a passo as sequências de cálculo e valores numéricos obtidos.

Isto permite acompanhar os progressos dos estudantes, em quanto são confrontados com as diversas

unidades de separação, dimensionando avaliando o funcionamento das mesmas, tendo como base a respetiva
equação de projeto e correlações de transporte. 

Por último, ao concluir-se o bloco de disciplinas Processos de Separação I + Processos de Separação II fazem-

se estudos de seleção e sequenciação de processos de separação, sendo este o ponto mais propício para a
integração dos conhecimentos adquiridos, previamente estabelecidos entre ambas disciplinas, e que no fim

desta disciplina só é possível consolidar. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Given the kinetic nature of the processes discussed, the semester begins with brief review of mass transfer by

diffusion and convection and interfacial mass transfer using the double film theory. There are analysed the

influence of convective transport on the film and global coefficients. There are contemplated the study of the

physical foundations, the main methods of mathematical modelling and the type and operation procedure of the
main equipment of important unit operations in chemical engineering, namely: absorption in packed columns,

wetting/cooling process, fixed bed adsorption and percolation in suspension, and membrane processes. These

reviews help to strengthen the fundamental basis, enable the student the understanding of the operation of

separation processes discussed. The theoretical foundations and operation of their respective equipment’s are
developed in lectures, supported by video projector and other traditional elements. Students can follow the

lessons with their respective copies of them, previously released in the moodle discipline site. This computer

medium is an important component of communication with the students, where collective messages and
summarized control classes are held regularly during the semester. 

The weekly work is organized in problem cards with representative study case of each phenomenon and /or

separation unit, which are solved during the theory-practice meetings. In these weekly working sessions, the
problems are solved with the active participation of the students, watching and checking step by step the

procedures, and numerical values obtained. This allow us to track the student progress, as they are confronted

with the various separation units, sizing evaluating their operation, based on the respective design equation, and

complementing correlation and transport equations. 

Finally, to conclude the block disciplines Separation Processes I and II, the selection and sequencing of

separation processes are considered, because in this point is the most favourable to the integration of acquired
knowledge, previously established between both disciplines, and that at the end of this course, is more

amenable to consolidate. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Seader, J.D.; Henley, E.J. Separation Process Principles; 2ª Ed., John Wiley & Sons: USA, 2006. 

Wankat, P. C. Rate-Controlled Separations; Blackie Academic and Professional: Great Britain, 1994.

Seider, W.D.; Seader, J.D.; Lewin, D.R. Process Design Principles; John Wiley & Sons: USA, 1999.

Nishida, N.; Stephanopoulos, G.; Westerberg, A.W. A Review of Process Synthesis. AIChE J. 1981, 27(3), 321-

351.

Westerberg, A.W. Design Research. Both Theory and Strategy. Chem. Eng. Educ. 1982, 16, 12-16; e 1982, 16,

62-66.

Nadgir, V. M.; Liu, Y. A. Studies in Chemical Process Design and Synthesis: Part V: A Simple Heuristic Method

for Systematic Synthesis of Initial Sequences for Multicomponent Separations. AIChE J. 1983, 29(6), 926-934.

Mapa IX - PROGRAMAÇÃO EM MATLAB / PROGRAMMING IN MATLAB

6.2.1.1. Unidade curricular:

PROGRAMAÇÃO EM MATLAB / PROGRAMMING IN MATLAB
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Carlos Alberto da Costa Bastos - 30 T, 75 P, 20 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
Pétia Georgieva Georgieva - 30 P

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

O aluno deverá ser capaz de escrever programas na linguagem Matlab para resolver problemas simples de
Engenharia.

O aluno deverá ser capaz de:

Ler dados a partir de ficheiros de texto formatados (load, gets, fscanf, textscan);
Escrever dados para ficheiros de texto (save, fprintf);

Utilizar instruções condicionais (if, if else, if elseif, switch);

Escrever programas com ciclos repetitivos (for, while);
Escrever programas de forma modular;

Manipular vectores com caracteres;

Analisar um problema e identificar correctamente as entradas e as saídas do problema;

Desenhar um algorítmo para processar as entradas por forma a obter as saídas desejadas;
Calcular os zeros de uma função;

Utilizar técnicas de regressão para obter as funções que melhor aproximam um conjunto de dados

experimentais;

Resolver numericamente problemas que envolvem sistemas de equações;
Calcular soluções para problemas com equações diferenciais de 1ª ordem;

Testar programas;

Utilizar estruturas de dados complexas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

At the end of the course the student should be able to write Matlab programs that solve simple engineering

problems.

Upon completion of the course the student should be able to:

Read data from formatted text files (load, gets, fscanf, textscan);
Write data to formatted etxt files (save, fprintf);

Use conditional Matlab commands (if, if else, if elseif, switch);

Write programs with cycles (for, while);

To write modular programs (function);
To manipulate characters vectos (strings);

Analyze a problem and identify the input and output variables for the problem;

Design an algorithm to process the inputs in order to obtain the outputs;

Compute the roots (zeroas) of a functions( roots and fsolve);
Use regression techniques to obtain estimate functions that are "best" matches for a set of experimental data;

Numerically solve systems of equations;

Compute solutions to problems that involve linear differential equations of the first order;
Test programs;

Use complex data structures.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Algoritmos e as suas propriedades
Estrutura de um programa

Entrada e saída de dados no Matlab

Instruções condicionais
Ciclos

Funções

Zeros de uma função

Regressão
Cadeias de caracteres

Leitura e escrita de ficheiros

Equações diferenciais de 1ª ordem

Teste de programas
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Estruturas de dados

6.2.1.5. Syllabus:

Algorithms and their properties
Structure of a program

Input and output data in Matlab

Conditional instructions

Cycles
Functions

Zeros of a function

Regression

Strings
Reading and writing files

Ordinary differential equations of 1st order

Testing programs
Data Structures

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os conteúdos propostos são constituídos por um misto de conceitos fundamentais da programação (funções,

ciclos, instruções decisórias, input e output para ficheiros, teste de programas e estruturas simples de dados) e
de aplicações específicas com utilidade para os estudantes de engenharia (zeros de funções não lineares,

solução de sistemas de equações não lineares, solução de equações diferenciais, regressão) e em portanto

também para os alunosde engenharia Química. O domínio dos conceitos e das técnicas para aplicações
específicas levará certamente os alunos a ser capazes de resolver pequenos problemas de engenharia com

programas do Matlab.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The proposed contents are a mixture of programming fundamental concepts (functions, cycles, conditional
statements, file input/output and simple data structures), specific applications useful for the engineering student

(zeros of a nonlinear function, solutions of nonlinear systems of equations, ordinary differential equations,

regression). The ability to apply the programming fundamental concepts and the specific calculation techniques
will allow the students to solve simple engineering problems using Matlab.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico-práticas:
Uma aula de duas horas uma vez por semana

São expostos os conceitos básicos e importantes das matérias a leccionar

Ilustração frequente dos conceitos através da apresentação de exemplos de problemas e respectivas soluções

Resolução pelos alunos de pequenos problemas (em papel)

Aulas práticas:

Aulas de duas horas uma vez por semana, sempre que possível articuladas, com as aulas teórico-práticas

Utilização intensiva do computador
Postos de trabalho para 1 ou 2 alunos

Resolução de muitos problemas (exercícios) usando o Matlab

Necessidade de trabalho em casa
As frequências são individuais e realizadas nas aulas práticas

Avaliação: tipo discreta.

Pr_EN, Testes práticos (2 testes com igual peso), 45%
Ex_EN, Exame escrito final, 35%

AuTPC, Desempenho nas Aulas e trabalhos de casa, 20%

Nota final = 0,45 Pr_EN + 0,35 Ex_EN + 0,2 AuTPC

Se Nota final > 16 o aluno terá de fazer uma Prova Complementar se aspirar a ter Nota final > 16.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Teaching methods

"Theorico-practical" classes:

One 2 hours class per week

The basic and important concepts of programming with Matlab are addressed and described to the students

Frequent use of example problems and their possible solutions are presented to the students
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Student problem solving with paper and pencil

Practical lab classes:
One 2 hours class per week, usually articulated with the "theorico-practical" classes

Intensive use of the computer to write and test Matlab programs

One computer for 1 or 2 students

Problem solving using Matlab 
Strong need to work outside the class times (homework)

Assessment:

Pr_EN, Practical exams (2 exams with the same weight), 45%
Ex_EN, Final written exam, 35%

AuTPC, Performance in classes and homework, 20%

Final grade = 0,45 Pr_EN + 0,35 Ex_EN + 0,2 AuTPC
If Final grade > 16 the student has to carry out a Complementary exam in order to have access to grades above

16. Minimum of 7,0/20 points in each of the evaluation components.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
A metodologia de ensino baseia-se principalmente na prática da programação e resolução de problemas

usando pequenos programas em Matlab. As aulas teórico-práticas permitem introduzir os conceitos e resolver

em papel problemas ilustrativos e nas aulas práticas o aluno tem a possibilidade de aplicar na prática os
conceitos aprendidos. Consequentemente, penso que a metodologia é adequada a desenvolver a capacidade

dos alunos resolverem problemas usando o Matlab.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology is based on the practice of programming and problem solving using small Matlab
programs. The “theorico-practical” classes allow the introduction of the new concepts and small illustrative

problems are also solved, at the lab classes the students have the opportunity of putting into practice the

learned concepts. As a consequence, the students develop their ability to solve problems using Matlab.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

- Problem Solving in Chemical Engineering with Numerical Methods, M. B. Cutlip, M. Shacham 

- Matlab 6, Curso Completo, Duane Hanselman, Prentice Hall 

- Matlab Primer, Kermit Sigmon 
- Introduction to Programming with Matlab, J. michael Fitzpatrick and John D. Crocetti 

- Using Matlab, Mathworks. 

- Getting Started with Matlab, Mathworks 
- Using Matlab Graphics,Mathworks

Mapa IX - QUIMICA DE MATERIAIS AGRO-FLORESTAIS / AGRO-FOREST MATERIALS CHEMISTRY

6.2.1.1. Unidade curricular:

QUIMICA DE MATERIAIS AGRO-FLORESTAIS / AGRO-FOREST MATERIALS CHEMISTRY

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Dmitry Victorovitch Evtyugin, 65h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Esta UC visa:

-fornecer ao aluno os conhecimentos básicos da química e estrutura de materiais agro-florestais e seus
componentes; com os conhecimentos adquiridos nesta disciplina, os alunos deverão, com base no

estabelecimento de relações estrutura-propriedades, compreender e explicar as propriedades físicas e

químicas dos materiais agro-florestais assim como os fenómenos e as reacções químicas envolvidos no seu

processamento.
- sensibilizar o aluno para o potencial oferecido pela biomassa vegetal como um recurso renovável fonte de
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precursores para novos materiais, de produtos químicos e de energia

No final da disciplina, o aluno deve:
-saber os conhecimentos básicos da química e estrutura da madeira e seus componentes, bem como a

química dos processos de transformação da madeira em pasta celulósica e desta em papel e química

derivados de celulose. 

(A lista detalhada dos objectivos de aprendizagem está disponível na página e-learning da UC).

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This discipline aims:

-to provide students the basic knowledge on the chemistry and structure of wood and its components; with the

knowledge gained in this course, students should, based on the establishment of structure-property

relationships, understand and explain the physical and chemical properties of wood as well as phenomena and

chemical reactions involved in its processing
- sensitize students to the potential offered by biomass as a renewable source of precursors for new materials,

chemicals and energy

At the end of the course, the student should:

-know the fundamentals of chemistry and structure of wood and its components, as well as the chemical

processes of transformation of wood into pulp and paper and the chemistry of cellulose derivatives

(A detailed list of learning objectives is available on the e-learning Web site of this discipline)

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Química da Madeira 

1.1. Estrutura, Morfologia e Composição Química da Madeira.

1.2. Polissacarídeos da madeira.

1.3. Estrutura e química da lenhina.

1.4. Componentes extractáveis.

2. Química dos Processos de Produção de Pasta 

2.1. Processos de produção de pasta.

2.2. Química do processo kraft.
2.3. Química do processo ao sulfito.

2.4. Branqueamento de pastas.

3. Derivados de celulose.

3.1. Reactividade de celulose em reacções de modificação. Classificação de derivados de celulose.

3.2. Esteres de celulose.

3.3. Éteres de celulose.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Wood Chemistry 

1.1. Structure, Morphology and Chemical Composition of Wood.

1.2. Wood polysaccharides.

1.3. Structure and chemistry of lignin.

1.4. Extractives.

2. Pulping chemistry 

2.1. Processos de produção de pasta.

2.2. Chemistry of kraft pulping.
2.3. Chemistry of sulphite pulping.

2.4. Bleaching chemistry.

3. Cellulose derivatives.

3.1. Cellulose reactivity in modification reactions. Classification of cellulose derivatives. 

3.2. Cellulose eters.

3.3. Cellulose esters.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.
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O Programa desta UC esta organizada em sequencia lógica para apresentar consecutivamente a composição

geral da madeira e outros materiais de origem lenhocelulósica, a estrutura dos componentes

macromoleculares e extractáveis, englobando as propriedades físicas e químicas destes e explicando o seu
comportamento nas reacções químicas envolvidas nos processos de cozimento de madeira e branqueamento

da pasta celulósica. Os pormenores de análises dos componentes de madeira são abordados durante a

preparação da monografia e discutidos entre os alunos durante a sua apresentação. 
No que respeita ao capítulo de Reactividade de celulose em reacções de modificação, este permite abranger

exemplos de reatividade química de celulose e sensibilizar o aluno para o potencial deste polímero natural em

diversas aplicações. A literatura complementar recomendada permitirá abranger e aprofundar os

conhecimentos básicos leccionadas nas aulas. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The program of this discipline is organized in a logical sequence for presenting consecutively the overall

composition of wood and some other sources of lignocellulosic materials, the structure of macromolecular
components and extractives, encompassing the physical and chemical properties of these and explaining their

behavior in chemical reactions involved in the processes of wood cooking and cellulosic pulp bleaching. The

detailed analysis of wood components are addressed during the preparation of the monograph and discussed

among students during it presentation. 
As regards the chapter Reactivity of cellulose modification reactions, this covers the examples of chemical

reactivity of cellulose and sensitizes students towards potential of this natural polymer in various applications.

The recommended supplement literature will cover and deepen the basic knowledge taught in class.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino da UC está adaptada à escolaridade definida (2horas T). Nas aulas cobrem-se os

aspectos de natureza teórica com elementos práticos (identificações elementos morfológicos de madeira,

formulas de biopolímeros, etc.). A disciplina tem uma componente teórica complementar, que consistirá num
trabalho de pesquisa bibliográfica a realizar em grupo acompanhado de alunos durante horas tutorias (OT) e

conduzindo à elaboração de uma pequena monografia sobre um tema a propor. As aulas teóricas são

suportadas por material didático de apoio disponível na plataforma de e-learning da UA.

A avaliação desta UC é discreta (artigos 29º a 31º do REUA) e feita com base em duas componentes: 

- realização de dois testes escritos, um dos quais será realizado durante o período lectivo e outro na época dos

exames, com peso 90%.
- apresentação da monografia preparada, com peso 10%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology of this discipline is adapted to the school set (2hours T). In class are covered
theoretical aspects with practical elements (formed elements identifications of wood formulas biopolymers,

etc.). The discipline has a theoretical complement, which consists of a work on literature review to realize in a

group of students during tutoring hours (OT) and resulting in the development of a small monograph on a theme

proposed. The lectures are supported by educational material available on the e-learning of the University of
Aveiro.

The evaluation of this discipline is discrete (Articles 29 to 31 of REUA) and performed based on two

components:

- Completion of two written tests, one of which will be held during term time and another at the time of examine,
with 90% weight.

-Presentation of the prepared monograph, with 10% weight

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A metodologia de ensino está integralmente articulada com os objectivos de aprendizagem para adquirir as

competências definidos para a UC: 

Os conceitos básicos de composição química de madeira e outros materiais de origem lenhocelulósica, tal

como a estrutura dos componentes macromoleculares (celulose, lenhina, hemiceluloses, etc.) e extractáveis e

o seu comportamento nas reacções químicas envolvidas nos processos de cozimento da madeira e
branqueamento da pasta celulósica são leccionados nas aulas teóricas. As aulas teóricas têm alguns

elementos práticos (identificações de elementos morfológicos de madeira, formulas de biopolímeros, etc.) e

demonstrativos (produtos derivados de biomassa) para melhor apreciação dos conceitos programáticos. Um

complemento importante de UC é um trabalho de origem teórico-prático que consiste na preparação de uma
monografia sobre metódos de análises dos componentes de madeira. A monografia é preparada por um grupo

de alunos (2-4 pessoas) e posteriormente discutida, durante a sua apresentação, entre todos os membros da
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turma. O desenvolvimento de aprendizagem ao longo do semestre é avaliado pelos resultados de inquéritos

orais e um teste teórico a meio do semestre.
As OT são um fórum de discussão semanal para esclarecimento de dúvidas e discussão dos conceitos

abordados nas aulas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is integrally linked with the objectives of learning to acquire skills defined for

discipline:

The basic concepts of the chemical composition of wood and other lignocellulosic materials, the structure of

macromolecular components (cellulose, lignin, hemicellulose, etc.) and extractives and their behaviour in the
chemical reactions involved in the processes of the wood cooking and bleaching pulp are taught in lectures. The

lectures have some practical elements (identification of morphological elements in wood samples; recognition

of biopolymer formulas, etc.) and demonstrations (products derived from biomass) to better appreciate the

programmatic concepts.
An important complement to discipline is a theoretical and practical work which consists in preparing a

monograph on methods of analysis of wood components. 

The monograph is prepared by a group of students (2-4 people) and subsequently discussed during it

presentation, among all members of the class. The development of learning throughout the semester is
assessed by the oral survey results and a test at the middle of semester.

The OT is a weekly discussion forum to answer questions and discuss the concepts covered during lessons. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:
Fengel, D. and Wegener, G. Wood. Chemistry, Ultrastructure, Reactions. Walter de Gruyter, Berlin and New

York, 2003.

Sjöström, E. Wood Chemistry. Fundamentals and Applications. 2nd edition. Academic Press Inc., London, U.K.,
1993.

Klemm D., Philipp, B., Heinze, T., Heinze, U., Wagenknecht, W. Comprehensive Cellulose Chemistry:

Fundamentals and analytical methods. Vol.1-3, Wiley-VCH, Weinheim, 1998.

Mapa IX - QUÍMICA FÍSICA I / PHYSICAL CHEMISTRY I

6.2.1.1. Unidade curricular:
QUÍMICA FÍSICA I / PHYSICAL CHEMISTRY I

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Paulo Jorge de Almeida Ribeiro Claro, 45 h T + 30 h TP + 20 h OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

(não aplicável)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
A UC visa:

Apresentar aos alunos os conceitos básicos de Termodinâmica e Cinética Químicas duma forma integradora;

Demonstrar aos alunos a especificidade e a complementaridade das abordagens cinética e termodinâmica no

estudo de transformações físico-químicas;
Desenvolver nos alunos as capacidades de aplicação dos conceitos básicos adquiridos na interpretação

científica de fenómenos físico-químicos;

Desenvolver as capacidades de relacionamento dos conhecimentos adquiridos e de estudo independente.

No final da UC, o aluno deve ser capaz de:

Reconhecer e caracterizar as grandezas termodinâmicas e cinéticas (incluindo unidades);

Deduzir equações específicas a partir de leis gerais, com ou sem aproximações. 

Aplicar as leis gerais e relações específicas entre grandezas termodinâmicas e cinéticas na resolução de
problemas de nível básico e intermédio; 

Interpretar gráficos e diagramas em termos das propriedades dos sistemas e das tendências de variação.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This Unit intends to:

Present the basic concepts of Thermodynamics and Kinetics, in a integrated way.
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Demonstrate the specificity and the complementarity of thermodynamic and kinetic views of physicochemical

transformations.
Develop the students’ ability to apply these concepts for the scientific interpretation of common

physicochemical phenomena.

Develop the students’ ability to relate diferente aspects of their acquired knowledge and to pursue independent

learning.

At the end of the Unit, the students should be able to:

Recognize and describe the diferente orders of magnitude of Thermodynamic and Kinetic data (including units)
Derive particular equations from general laws, with or without justified approximations.

Apply general laws and equations of Thermodynamics and Kinetics for the resolution of problems at basic and

intermediate levels.

Interpret graphs in terms of the properties of the particular system and of their expected variation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Termodinâmica Química

1.1 Energia Livre (Aplicações conjuntas do Primeiro e Segundo Princípios da Termodinâmica.)
1.2. Potencial Químico (Equação fundamental da Termodinâmica Química; Fugacidade). 

1.3. Transições de fase de substâncias puras (Diagramas de fase de substâncias puras. Significado, utilização

e exemplos; Equação de Clausius-Clapeyron).

1.4. Misturas (Leis de Raoult e de Henry; Actividade)
1.5. Soluções de electrólitos (Actividades iónicas. Coeficientes de actividade)

1.6 Diagramas de fase (Diagramas de fases p,x. e T,x. Destilação)
1.7. Equilíbrio Químico (Descrição termodinâmica de reacções químicas)

2. Cinética Química

2.1. Conceitos fundamentais
(Equações diferenciais da velocidade da reacção e sua integração.

Lei de Arrhenius. Métodos de determinação da ordem e da constante de velocidade).

2.2 Mecanismos das reacções

Reacções simultâneas (Relação entre a lei empírica de uma reacção e o seu mecanismo.Modelos do Equilíbrio
rápido e do Estado estacionário).

6.2.1.5. Syllabus:

1. Thermodynamics
1.1 Free Energy (Joint application of First and Second Laws of thermodynamics).

1.2. Chemical Potential (Fundamental Equation of Chemical Thermodynamics; Fugacity). 

1.3. Phase transitions in pure substances (Phase diagrams; Clausius-Clapeyron equation).

1.4. Mixtures (Raoult’s and Henry’s laws; Activity)
1.5. Electrolytes (ionic activity, activity coefficient)

1.6 Phase Diagrams (p,x. and T,x; Destilação)
1.7. Chemical Equilibria (thermodynamic description of chemical reactions)

2. Kinetics

2.1. Fundamentals
(Reaction rate differential equations and their integration.

Arrhenius’ law. Methods for the determination of reaction order and rate constant)

2.2 Reactions’ Mechanism

Simultaneous reactions (relation between rate law and mechanism. Steady state and fast equilibrium models) 

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

a) O Programa desta UC segue o desenvolvimento clássico de conteúdos desta área de conhecimento, tal

como se pode observar pela correpondência entre as matérias leccionadas e a bibliografia adoptada - de
autores reputados e com objectivos idênticos.

b) Os conteúdos estão organizados para que os alunos adquiram de forma estruturada os conhecimentos

necessários e exercitem a aplicação prática dos conteúdos e dos conhecimentos de acordo com os objetivos a
atingir.

A título ilustrativo, a interpretação de gráficos e diagramas (uma das competências a desenvolver) é objecto de

particular discussão em cada capítulo e, nas últimas semanas os alunos são desafiados a percorrer o
processo inverso: conhecendo a propriedade/sistema, prever a representação gráfica correspondente em
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função de uma qualquer variável dada. Este desafio – normalmente com resposta positiva – reforça a
capacidade de relacionar gráficos e diagramas com as propriedades dos sistemas e suas tendências de

variação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.
a) The syllabus of this Unit follows the path found in standard textbooks of physical chemistry, from prestiged

authors and with identical objectives.

b) The contents have been organized so that the students acquire the required knowledge in a structured way

and allow them to apply their knowledge to achieve the objectives of this Unit.

As an example, the interpretation of graphs and plots (one of the learning outcomes) is focussed on during

classes and, in the last weeks of semester, the students are challenged to go through the inverse procedure:
from the known property/system, predict the graphical representation as a function of a given variable. This

challenge – usually with a general positive answer- reinforces the ability to interpret graphs and plots in terms

of the properties of a particular system and of their expected variation.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A metodologia de ensino da UC está adaptada à escolaridade definida (3 h T + 1h TP) e abrange

(i) aulas T, maioritariamente expositivas, com demonstrações e resolução de problemas;

(ii) trabalhos de grupo semanais fora das aulas, com desenvolvimento de um tema não leccionado na aula e
dois problemas de resposta desenvolvida;

(iii) aulas TP, com de testes de grupo semanais sobre a matéria recém-leccionada ou desenvolvida em trabalho

autónomo anterior;

(iv) sessões de OT semanais, para dúvidas e problemas.

As metodologias e os objetivos da UC estão articulados com a avaliação de acordo com as Boas Práticas de

Avaliação do DQUA (ver também 6.1.2.8)

A avaliação da UC é contínua na componente TP e discreta na componente T, e compreende:

- até 20 testes de grupo, 3-4 alunos (20%). 

- dois testes escritos individuais realizados durante as aulas, 2 x1,5 h, (30%).
- um momento de avaliação realizado na época de exames, 2h, (50%).

- um exame de recurso, alternativo, 2h (100%)

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methods are adapted to the Unit contact time (3h T+1h TP) and include:

(i) T classes, classical lectures with demonstrations and problem-solving;

(ii) Weekly group home-work, including the study of a theme not taught in classes and two problems;
(iii) TP classes, dedicated to weekly group tests of multiple choice questions;

(iv) OT sessions, with weekly discussion of problems proposed by students.

The teaching methods and the learning outcomes are articulated with the assessment methods in agreement
with the “Best practices for assessment manual” of DQUA (see also 6.1.2.8)

The assessment is defined as “continuous” in the TP component and “discreta” in the T component, and
includes:

- Up to 20 group tests, 3-4 students each group (20%)

- Two individual written tests, carried out during classes, 1.5 h each (30%)

- One individual written test, during the exam period (exam over all the syllabus), 2h (50%)
- One alternative exam, in the second period of exams, 2h (100%)

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
As metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem estão adequadamente articuladas entre si e com as

metodologias de avaliação implementadas, nomeadamente no que se refere à ligação entre (i) a forma como os

conteúdos são abordados ao longo do semestre e (ii) a construção dos testes - em termos da natureza das

questões, do grau de dificuldade e os critérios de avaliação. Esta articulação tem por base o Manual de Boas
Práticas de Avaliação do DQUA* 

*adaptado e desenvolvido de RM Felder, “Designing Tests to Maximize Learning”, J Prof Issues Eng Ed &

Practice 2002, 128, 1-3.
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Os conceitos básicos de Termodinâmica e Cinética Química são leccionados e discutidos nas aulas T. A
complementaridade das abordagens cinética e termodinâmica no estudo de transformações físico-químicas é

abordada especificamente.

A aplicação dos conceitos na interpretação científica de fenómenos físico-químicos é treinada em todos os

exercícios das aulas T, aulas TP e trabalhos fora da aula. 

Os trabalhos de grupo semanais, em sala de aula e com efeito na avaliação final, propiciam:

i) um maior acompanhamento das matérias por parte dos alunos;
ii) discussão de assuntos e esclarecimento "inter-pares" nos grupos;

iii) informação constante sobre a evolução dos alunos, que permite ao docente corrigir problemas

atempadamente;

Os trabalhos de grupo semanais, fora da sala de aula e com efeito na avaliação final, contribuem

adicionalmente para o desenvolvimento da capacidade de estudo independente e da autonomia do aluno.

As OT são um fórum de discussão semanal para esclarecimento de dúvidas, discussão dos temas de
desenvolvimentos dos trabalhos de grupo e correcção de testes.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methods and the learning outcomes are adequately articulated between each other and with the

assessment methods, namely, in what concerns the connection between (i) the deep the subjects are

discussed during lectures, and (ii) the design of tests – including the nature of the questions, the difficulty level,

and the grading criteria. This articulation is based on the rules defined by the “Best practices for assessment
manual” of DQUA* 

*adapted and developed from RM Felder, “Designing Tests to Maximize Learning”, J Prof Issues Eng Ed &

Practice 2002, 128, 1-3.
The basic concepts of Thermodynamics and Kinetics are explaned and discussed during T classes. The

complementarity of the thermodynamic and kinetic views of physicochemical transformations is addressed. 

The application of concepts to the scientific interpretation of common physico-chemical phenomena is focussed

on in all exercises during T classes, TP tests, and home-work.

The weekly group work, in the classroom, provide

(i) A better follow-up of subjects by the students

(ii) Subject discussion and concept clarification inter pares.
(iii) Constant information about the evolution of students, which allows the teacher to correct learning problems

at an early stage.

The weekly homework, with counts toward the final grade, additionally contribute to the development of

independent study and autonomy of students.

The OT sessions are weekly fora for discussion of concepts, problems, and tests.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Livro principal:
P. W. Atkins e J. de Paula, Physical Chemistry, Oxford University Press (8ª Edição)

Outros:

W. J. Moore, Physical Chemistry, Longman
Keith J. Laidler, Chemical Kinetics, McGraw Hill

Mapa IX - QUÍMICA FÍSICA II / PHYSICAL CHEMISTRY II

6.2.1.1. Unidade curricular:

QUÍMICA FÍSICA II / PHYSICAL CHEMISTRY II

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Maria Clemente Fernandes: 30h T + 15h TP + 20h OT
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
(não aplicável)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Reconhecer a importância das interacções moleculares em Química
Descrever o comportamento de colóides e micelas

Reconhecer as diferentes equações de estado dos gases reais e explicar o seu significado.

Identificar os pressupostos principais da teoria cinética dos gases e reconhecer a sua importância na

descrição dos processos de transporte de matéria e energia e no estudo da cinética de reacções químicas.
Identificar e descrever os processos de catálise homogénea e heterogénea.

Explicar leis gerais e relações específicas entre grandezas físico-químicas de uma forma descritiva e

representá-las usando a formulação matemática adequada.
Analisar gráficos e diagramas relacionando-os com as propriedades dos sistemas em estudo e interpretar as

tendências de variação dessas propriedades.

Aplicar os conceitos adquiridos na resolução de casos-estudo e na interpretação científica de fenómenos

físico-químicos do quotidiano.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Recognize the importance of molecular interactions in Chemistry
Describe the behavior of colloids and micelles.

Recognize the several state equations that describe real gases and explain their meaning.

Identify the main assumptions of the kinetic theory of gases and recognize its importance in the description of

matter and energy transport and in the study of chemical reactions kinetics.
Identify and describe the processes of homogeneous and heterogeneous catalysis.

Explain general laws and specific relationships between physicochemical quantities in a descriptive way and

using the adequate mathematical formulation.

Analyze graphical representations and diagrams relating them with the properties of the system under study
and interpret observed trends.

Apply the concepts acquired in the resolution of case studies and in the scientific interpretation of current

physicochemical phenomena.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Interacções Moleculares

Energia potencial de interacção entre partículas carregadas
Ligação por ponte de hidrogénio.

Interacção hidrofóbica

2. Macromoléculas e Agregados
Conformação e configuração

Polímeros naturais e sintéticos: massas moleculares

Colóides e Micelas

Estabilidade coloidal
Teoria da dupla camada eléctrica

3. Propriedades dos Gases
Gases reais

Equação dos coeficientes viriais e de van der Waals

Principio dos estados correspondentes

4. Moléculas em Movimento 

Teoria Cinética dos gases. 

Propriedades de transporte de um gás: difusão, condutividade térmica e viscosidade

Movimento molecular em líquidos.
Reacções controladas por difusão

5. Dinâmica Molecular

Teoria das Colisões
Teoria do Complexo Activado

Superfícies de Potencial

6. Processos em Superfícies Sólidas

Estado sólido
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Adsorção química e Física: isotérmicas

Cinética da adsorção

7. Catálise

Catálise homogénea e heterogénea

Catálise enzimática: equação de Michaelis-Menton

Catálise ácida e básica

6.2.1.5. Syllabus:

1: Molecular Interactions

Potential energy of the interaction of charged particles 

Hydrogen bonding

Hydrophobic interaction. 

2. Macromolecules and Aggregates

Conformation and configuration. 

Natural and synthetic polymers: molecular masses.

Colloids and micelles.

Colloidal stability: kinetics and thermodynamic control.

Electric double layer theory.

3. Gases Properties

Real Gases. 

Virial equation of state and van der Waals equation. 

Corresponding states principle.

4. Molecular motion 

Kinetic theory of gases. 
Transport properties of gases. diffusion, viscosity and thermic conductivity.. 

Molecular motion in liquids. 

Diffusion controlled reactions

5. Molecular Dynamics

Collision theory

Activated complex theory

Potential surfaces

6. Processes at solid surfaces 

Solid state

Chemical and physical adsorption. 

Kinetics of adsorption

7. Catalysis
Homogenous and heterogeneous catalysis.

Enzymatic catalysis: Michaelis-Menton equation

Acid and basic catalysis

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O programa de Química-Física II, que se segue à UC Química-Física I, foi elaborado de modo a complementar o

conhecimento do aluno nas áreas de Estrutura da Matéria, Termodinâmica e Cinética centrando-o nas

propriedades de macromoléculas e agregados, no estudo dos gases reais, no transporte de matéria e energia

em gases e líquidos, nas teorias da cinética das reacções químicas, nos processos de catálise homogénea e

heterogénea, com ênfase nos fenómenos de adsorção à superfície de sólidos e, em que o elo de ligação entre

os vários tópicos é feito a partir de um capítulo introdutório de Interacções Moleculares. 

A apresentação dos diversos conteúdos programáticos não pode ser feita sem uma abordagem matemática
detalhada que conduz quase sempre a uma representação gráfica ilustrativa do comportamento do sistema em

estudo. A interpretação de exemplos práticos ilustrativos apresentados em cada um dos tópicos, irá requerer a

compreensão e o relacionamento de conceitos/princípios/teorias.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus of Physical Chemistry II, which follows Physical Chemistry I, was organized in order to

complement the student knowledge in the areas of Matter, Thermodynamics and Kinetics focusing it on the

properties of macromolecules and aggregates, real gases, matter and energy transport in gases and liquids,
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theories of chemical reaction kinetics, homogeneous and heterogeneous catalytic processes, with an emphasis

on the adsorption processes at solid surfaces, where the link between the several major topics is done through

an introductory chapter on Molecular Interactions. 

The presentation of the topics mentioned in the syllabus cannot be performed without a detailed mathematical

approach which quite often leads to a graphical representation that illustrates the behavior of the system under
study. The interpretation of practical illustrative examples presented in each major topic will require the

understanding and concepts/principles/theories.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

As T e TP são suportadas por material didático de apoio (MA) disponível antecipadamente na plataforma de e-
learning da UA (Moodle). 

Nas T, são explicados em detalhe os conceitos/princípios/teorias fundamentais de cada tópico e ilustrados com

a apresentação de exemplos de aplicação industrial e quotidiana.

Nas TP os alunos são divididos em grupos de 3-4 elementos e estimulados a desenvolver o trabalho autónomo

na resolução de problemas numéricos, análise de gráficos e discussão de questões. O professor ajuda o aluno

a definir as melhores estratégias para a resolução dos problemas e assiste o aluno no seu trabalho A resolução

detalhada de todos problemas está semanalmente disponível no Moodle.
A OT é usada para esclarecimento de dúvidas.

A UC funciona em “Avaliação Discreta”, com três testes realizados durante o semestre (peso de 50% na nota

final para os dois melhores testes) e um exame final (peso de 50% na nota final). Os alunos têm ainda acesso a

uma época de Recurso/Melhoria.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The T and TP hours are based on didactic support materials (MAs) made available for students in the e-learning

platform (Moodle).

In the T periods, the concepts/principles/theories of each syllabus major topic are explained in detail and

illustrated with examples of industrial and daily life applications.

In the TP periods the students are divided in groups of 3-4 members and stimulated to develop autonomous

work on the resolution of numerical problems, graphical analysis and discussion of questions. The teacher
helps the students to establish the best strategy for the problems resolution and assists the student in his work.

The detailed resolution of all the problems are weekly available in Moodle.

The OT period will be used for clarification of student questions.

The UC evaluation will be “Avaliação discreta” with three written tests during the whole semester (two best

tests =50%) and a final examination (50%). The students also have access to a “Recurso/Melhoria” examination.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia de ensino utilizada nas aulas T para explicar os novos conceitos e teorias assenta na

identificação da importância do tópico principal a ser abordado, através de exemplos práticos ilustrativos, e na

enumeração de conceitos/leis/teorias previamente adquiridos pelos alunos em Química Física I ou noutras UC
de Química e Física e que constituem os requisitos necessários. Os novos conceitos/teorias são então

explicados e a formulação matemática necessária à sua compreensão é apresentada em linhas gerais, sendo

solicitado ao aluno que a desenvolva de forma pormenorizada no seu período de estudo individual, com base no

Material Didáctico de Apoio e na bibliografia citada em cada aula. No final de cada aula o aluno será confrontado

com a utilização dos conceitos/teorias apresentadas na explicação de observações de natureza científica,

industrial ou quotidianas. A interpretação detalhada do significado e da informação obtida a partir de

representações gráficas será sempre cuidadosamente feita.

A metodologia de ensino utilizada nas aulas TP centra-se na resolução de problemas numéricos ilustrativos, na
análise de gráficos, na previsão do comportamento de um sistema á luz das teorias apresentadas, na dedução

das expressões matemáticas subjacentes à formulação de teorias e na apresentação de explicações para a

observação do comportamento de um sistema químico, sendo o aluno estimulado a trabalhar autonomamente

em grupo.

Na avaliação o aluno será confrontado com a realização de dois tipos de avaliação: testes constituídos por oito

questões de escolha múltipla e dois problemas numéricos e exame final com cinco grupos de questões. No

primeiro caso pretende-se sobretudo avaliar a identificação correcta de conceitos e teorias, a análise de
gráficos e a resolução de problemas numéricos de aplicação. No segundo caso as questões incidirão na

interpretação do significado dos conceitos/teorias, na respectiva formulação matemática e no relacionamento

entre si dos diferentes tópicos apresentados.

Do exposto pode concluir-se que as metodologias de ensino (incluindo a avaliação) parecem estar bem

articuladas com os objectivos da aprendizagem. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The teaching methodology used in the T periods to explain the new concepts and theories, is based on the
identification of the importance of the main topic through illustrative practical examples, followed by the

enumeration of concepts/theories previously learned by the students in Physical Chemistry I or other Chemical

or Physical Sciences UC, and which are the necessary requisites. New concepts/theories are then explained

and the mathematics necessary to their understanding is presented in general, the student being asked to

develop it in detail during the period of his individual study, with the help of didactic support materials and the

bibliography quoted in each lesson. At the end of each lesson the student will be asked to use concepts/theories

to explain scientific, industrial or daily life observations. The detailed interpretation and meaning of graphical

representations will also be carefully made.
The teaching methodology used in the TP periods, is focused on the resolution of illustrative numerical

problems, graphical analysis, prediction of a system behaviour using known theories, development of the

necessary mathematics for the explanation of the observed behaviour, the student being always stimulated to

autonomous team work.

In the evaluation the student will have to accomplish two types of examination: tests with eight multiple choice

questions and two numerical problems and a final examination with five groups of questions. With the first type

it is intended to evaluate the skills on the identification of concept/theories assumptions, graphical analysis and
resolution of numerical problems. In the final examination the evaluation will focus on the interpretation of

theories and respective mathematical formulation and on the student ability to correlate the different subjects

learned.

From the above statements, one can conclude that the teaching methodologies (including evaluation) seem to

be coherent with the learning outcomes.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

P. W. Atkins, The Elements of Physical Chemistry, Oxford University Press, 4ª edição

P. W. Atkins e J. de Paula, Physical Chemistry, Oxford University Press, 8ª edição

S. J. Formosinho e L. G. Arnaut, Cinética Química, Imprensa da Universidade de Coimbr
D.A. McQuarrie e J. D. Simon, Physical Chemistry: a molecular approach, University Science Books

Mapa IX - QUÍMICA INDUSTRAIL ORGÂNICA / INDUSTRIAL ORGANIC CHEMISTRY

6.2.1.1. Unidade curricular:

QUÍMICA INDUSTRAIL ORGÂNICA / INDUSTRIAL ORGANIC CHEMISTRY

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Fernando Manuel de Jesus Domingues; 65 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

n. a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Desenvolvimento da capacidade para analisar, numa perspectiva cientificamente fundamentada, a situação e

os problemas de acesso e disponibilidade das matérias-primas e da energia na indústria química.

Desenvolvimento da capacidade para analisar, numa perspectiva química cientificamente fundamentada, os

principais processos industriais de base orgânica.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Development of the capacity to analyze, in a scientifically reasoned perspective, the situation and the problems

of access and availability of raw materials and energy in the chemical industry. Development of the capacity to

analyze, in a scientifically substantiated chemical perspective the main industrial processes of organic base.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Energia e Matérias-primas: A situação energética actual, evolução recente e perspectivas futuras. As fontes de

energia: petróleo; carvão; gás natural. Energia nuclear. Energias renováveis. As questões ambientais
Produtos básicos para a Indústria Química: O gás de síntese. Unidades em C1. Metanol. Formaldeído. Ácido

fórmico. Ácido cianídrico.

Olefinas: Processos de cracking. Olefinas lineares. Metátase. Acetileno 
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1,3-diolefinas: 1,3-butadieno. Isopreno. Cloropreno. Ciclopentadieno

Aplicações do Monóxido de Carbono: Hidroformilação de olefinas. Transformações dos produtos "oxo"

resultantes da hidroformilação. Redução a álcoois. Oxidação a ácidos. Aldolização. Carbonilação das olefinas.

Síntese de Koch

Álcoois: Etanol. 
Produtos de oxidação do etileno.

Produtos de oxidação do propeno.

6.2.1.5. Syllabus:
Energy and raw materials: the current energy situation, recent developments and future prospects. Energy

sources: oil; coal; natural gas. Nuclear energy. Renewable energies. Environmental issues. Basic products for

the chemical industry: the syngas. C1 units: methanol; formaldehyde; formic acid; hydrocyanic acid. Olefins:

cracking processes. Linear olefins. Metathesis. Acetylene. 1.3-diolefinas: 1.3-butadiene. Isoprene. Chloroprene.

Cyclopentadiene. Applications of carbon monoxide: hydroformylation of olefins. Transformations of "oxo"

products resulting from the hydroformylation: reduction to alcohols; oxidation; aldolização. Olefin carbonylation.

Koch synthesis. Alcohols: ethanol. Oxidation products products from ethylene and propylene.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Não Disponível

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Not Available

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A matéria é exposta em aulas teóricas, que incluem a participação dos alunos com a apresentação de temas

específicos. 

A avaliação é o resultado da apresentação de um tema, em grupo (40%) e de um exame final (60%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The topics are presented in theoretical classes, which include the participation of students with specific themes.

Assessment is the result of the presentation of a topic, in group, (40%) and one final exam (60%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

Não Disponível

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Not Available

6.2.1.9. Bibliografia principal:

WEISSERMEL, Klaus and ARPE, Hans-Jurgen. - Industrial Organic Chemistry. 4th ed. Weinheim: Wiley-VCH,

2003.

AUSTIN, George T. - Shreve’s Chemical Process Industries. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 1986. 

HEATON, Alan - The Chemical Industry. 2nd ed. London: Blackie Academic & Professional, 1996. ISBN 0 7514

0018 1

HEATON, Alan – An Introduction to Industrial Chemistry. 3rd ed. London: Blackie Academic & Professional,
1996. ISBN 0 7514 0272 9

PERRIN, Robert et SCHARFF, Jean-Pierre – Chimie Industrielle. 2e ed. Paris: Masson, 1997. ISBN 2 225 83208 0

Mapa IX - QUÍMICA ORGÂNICA / ORGANIC CHEMISTRY

6.2.1.1. Unidade curricular:

QUÍMICA ORGÂNICA / ORGANIC CHEMISTRY

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Fernando Manuel de Jesus Domingues - 75h T, 20 OT
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6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

(não se aplica)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta disciplina tem como objectivo geral consolidar as noções básicas sobre a natureza e propriedades dos

compostos orgânicos, de forma que permita a compreensão das suas transformações e aplicações à escala

laboratorial e industrial.

Como objectivos específicos propõem-se: 

1) As características próprias dos compostos orgânicos; a sua estrutura; técnicas e metodologias para a

caracterização estrutural; diferentes representações das estruturas; geometria molecular; a organização dos

compostos orgânicos em famílias; regras básicas de nomenclatura.
2) As propriedades físicas e sua correlação com as características estruturais

3) A reactividade; os principais tipos de reacções; reacções características de cada grupo funcional;

interpretação mecanística das diversas reacções; correlação entre as reacções características de cada grupo

e as características estruturais

4) Estratégias na síntese de compostos orgânicos

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This course aims to consolidate the general understanding on the nature and properties of organic compounds,

so allowing the understanding of its transformations and applications at the laboratory and industrial scale. The

specific objectives are: 1) The characteristics of organic compounds; structure; techniques and methodologies

for structural characterization; different representations of structures; molecular geometry; the organization of

organic compounds in families; basic rules of nomenclature. 2) physical properties and their correlation with the
structural characteristics 3) reactivity; the main types of reactions; reactions characteristics of each functional

group; mechanistic interpretation of the various reactions; correlation between characteristics of each group

reactions and the structural features 4) Strategies in the synthesis of organic compounds.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Caracterização e Identificação de Compostos Orgânicos; Técnicas de purificação e critérios de pureza;

Conceito de grupo funcional e de família de compostos orgânicos; regras básicas de nomenclatura.

2. Hidrocarbonetos

2.1. Hidrocarbonetos alifáticos. Alcanos, cicloalcanos, alcenos e alcinos: estrutura, propriedades físicas e

nomenclatura. Reacções.

2.2. Hidrocarbonetos aromáticos.
3. Haletos de Alquilo; Estrutura, propriedades físicas e nomenclatura. Reacções.

4. Álcoois; Estrutura, propriedades físicas e nomenclatura. Reacções.

5. Aldeídos e Cetonas; Estrutura, propriedades físicas e nomenclatura. Reacções.

7. Ácidos carboxílicos e derivados; Estrutura, propriedades físicas e nomenclatura de ácidos carboxílicos,

ésteres, amidas, cloretos de acilo e anidridos. A reacção de substituição acílica; mecanismo; interconversão

de derivados funcionais de ácidos carboxílicos

8. Estereoquímica e actividade óptica; Conceito de quiralidade; centros estereogénicos e carbonos quirais. 

6.2.1.5. Syllabus:

1. Characterization and identification of organic compounds; Purification techniques and purity criteria; Concept

of functional group and family of organic compounds; basic rules of nomenclature. 

2.Hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons. Alkanes, cycloalkanes, alkenes and alkynes: physical properties,
structure and nomenclature. Reactions. Aromatic hydrocarbons. 

3. Alkyl halides, alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids and derivatives. Structure, physical properties

and nomenclature. Reactions.

4. Stereochemistry and optical activity; Concept of chirality; Enantiomers; S and R designations. Fischer

Projections. Optical activity; normal light and polarized light. Optical Purity.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

(Não disponível)

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

(Not available)

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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O programa será leccionado nas aulas teóricas, sendo a aula teórico-prática dedicada à resolução de

problemas, discussão de tópicos da matéria dada e esclarecimento de dúvidas. Evitar-se-á a

compartimentação entre teóricas e teórico-práticas, procurando-se a participação activa dos alunos nas aulas

de exposição.
A avaliação nesta disciplina é do tipo “misto” com os seguintes momentos ou componentes:

1ª frequência (20%); 2ª frequência (30%) e 3ª frequência (em período de exames, 50%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The program will be presented in theoretical lectures and practical sessions dedicated to problem solving,

discussion of the given topics and questions, seeking the articulation between theoretical and practical classes

and the active participation of students. 

The assessment in this discipline is of "mixed" type with the following moments or components: 1st frequency

(20%); 2nd frequency (30%) and third frequency (in the examination period, 50%).

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

(Não disponível)

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

(Not available)

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Química Orgânica, R. Morrison & R. Boyd, Fundação Calouste Gulbenkian

Organic Chemistry, SOLOMONS, T. W., Graham and FRYHLE, Craig B., ed. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Organic Chemistry, LOUDON, G. Mark, Redwood City: The Benjamin/Cummings Publishing Company, 

Organic Chemistry, CAREY, Francis A., ed. McGraw-Hill Higher Education

Organic Chemistry, CLAYDEN, J., GREEVES, N., WARREN, S. and WOTHERS, P., New York: Oxford University

Press, Inc.
Introdução à Nomenclatura de Compostos Orgânicos, TOMÉ, A. C., Universidade de Aveiro

Mapa IX - SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL / ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS

6.2.1.1. Unidade curricular:

SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL / ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Helena Gomes de Almeida Gonçalves Nadais, 101 h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Myriam Alexandra dos Santos Batalha Nunes Lopes; 54 h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Dotar os alunos dos conhecimentos necessários para a compreensão, elaboração e análise de sistemas e

instrumentos de gestão ambiental respeitando diferentes referenciais. Especificamente:

Identificação de vários instrumentos voluntários destinados à promoção ambiental e social das organizações e

seus produtos. 

Domínio dos conceitos relacionados com sistemas de gestão ambiental, referenciais normativos e requisitos. 

Compreensão das analogias entre sistemas de gestão da qualidade, ambiente e segurança e saúde no trabalho
de forma a atingir a integração dos sistemas

Capacidade de elaborar elementos do SGA – políticas, avaliação de aspetos e requisitos legais, procedimentos

e instruções de trabalho, formulários de registo, planos de ação - e de estabelecer indicadores de desempenho

ambiental. 

Capacidade de realizar pequenas auditorias e de elaborar os planos e relatórios respetivos. 

Compreensão dos conceitos relacionados com análise de ciclo e vida e respetiva metodologia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To provide the students with the necessary knowledge to understand the fundamentals of Environmental

Management Systems and Environmental Management Tools according to different frameworks.
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Specifically:

1) Understanding of the similarities between Quality Management Systems, Environmental management

Systems and Health and Safety Management Systems

2) Knowledge of EMS concepts, frameworks and requirements;

3) Capacity to build EMS elements, evaluation of environmental aspects and legal requirements, documents,

procedures, policies, objectives and programs, indicators.

4) Capacity to perform small internal audits and report the results.
5) Knowledge of the various instruments to promote environmental performance of organizations and their

products

6) Understanding of basic concepts related to Life Cycle Analysis

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Fundamentos dos sistemas de gestão (qualidade, ambiente e higiene e segurança), requisitos gerais das

normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 e OSHAS 18001; 

2. Requisitos da ISO 14001:2004;

3. Elaboração de um sistema de gestão ambiental (SGA) segundo a ISO 14001:2004 – política ambiental,

avaliação de aspectos ambientais e requisitos legais, planos de acção ambiental, melhoria contínua do

desempenho ambiental

4. Auditoria ambiental, tipos de auditorias, fases de uma auditoria ambiental, documentos da auditoria (planos e
relatórios), técnicas de auditoria, requisitos da equipa auditora.

5. Regulamento Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS);

6. Avaliação de desempenho ambiental nas organizações e indicadores.

7. Política Integrada do Produto;

8. Análise do ciclo de vida, referencial normativo, as fases da ACL, metodologia de ACL, ferramentas de ACL.

9. Rótulo Ecológico Europeu;

10. Responsabilidade Social das Empresas: Livro Verde UE, SA8000 e ISO26000;

6.2.1.5. Syllabus:

1. Fundamentals of management systems (quality, environment, health and safety),, general requirements of

ISO9001:2008, ISo14001:2004 and OHSAS18001:2008;
2. Requirements of ISO14001:2004;

3. Construction of an Environmental Management Systems according to ISO14001:2004 – environmental policy,

environmental aspects evaluation and assessment of legal requirements, environmental action plans, continual

improvement environmental performance;

4. Environmental audit, types of audits, audit phases, audit documentation (plans and reports), audit

methodologies, audit team requirements;

5. Eco Management and Audit Scheme (EMAS);

6. Evaluation of environmental performance and environmental indicators;
7. Product Integrated Policy;

8. Life cycle Analysis, standard framework, LCA phases, methodologies and tools;

9. Environmental Labels;

10. Corporate Social Responsibility, Green Book UE, SA8000 and ISO26000.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O primeiro ponto do programa pretende dar aos alunos conhecimento sobre a estrutura e requisitos gerais de

um sistema de gestão permitindo identificação de pontos em comum facilitando a integração dos sistemas-

Qualidade, Ambiente e Saúde e Segurança- (Objetivo 1). Os pontos 2, 3 e 5 dão aos alunos o conhecimento

teórico dos requisitos dos referencias normativos para a construção de um SGA e a aplicação prática desse

conhecimento na construção e integração de várias peças de um SGA (trabalho realizado com base num caso
de estudo) – (Objetivos 2 e 3). No ponto 4 é dada uma formação teórica sobre princípios e metodologias de

auditoria ambiental e é realizada simulação de auditoria num SGA de um caso de estudo (avaliação cruzada do

trabalho de colegas), o que permite cumprir o Objetivo 4. Os pontos 6, 7, 8, 9 e 10 cobrem vários instrumentos

de gestão ambiental cujo objectivo é melhorar o desempenho ambiental das organizações e seus

produtos/serviços, respondendo aos objetivos 5 e 6 da UC.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The first point of the syllabus provides students with general knowledge on structure and general requirements

of management systems allowing the identification of common elements and integrate Quality, Environmental

and Health and Safety Management Systems (Objective 1). Items 2, 3 and 5 will give the students theoretical

knowledge of requirements for building an EMS and the practical application in construction and integration of

the arts of an EMS for a case study developed by the students in working groups (Objectives 2 and 3). In
element 4 of the syllabus theoretical training is given on the fundamentals and methodologies of environmental
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auditing followed by an audit simulation exercise performed upon the case study EMS built by other working

group (cross assessment), fulfilling Objective 4. Elements 6, 7, 8, 9 and 10 of the syllabus cover several

environmental management tools for improvement of corporate and product environmental performance
(Objectives 5 and 6).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas TP envolvendo momentos de exposição com apoio de meios audiovisuais, seguidos de resolução de
exercícios (individualmente ou em grupo), alguns deles desenvolvidos nas aulas como por exemplo o

desenvolvimento de um caso de estudo envolvendo a elaboração de um SGA e correspondente dossier

ambiental, bem como a simulação de auditoria. Os trabalhos realizados nas aulas são posteriormente

apresentados e discutidos na aula. As aulas envolvem ainda a realização de uma visita de estudo a uma

organização e palestras realizadas por individualidades com reconhecida competência técnica na

implementação e manutenção de sistemas e instrumentos de gestão ambiental.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical-practical classes including presentation and discussion of concepts and methodologies, followed by

practical exercises (individually or in working groups), including the development of an EMS for a case study

organization and an audit simulation. The assignments may be discussed in class. The classes also involve a

study trip at an organization with EMS certification and several conferences by experts in EMS and
Environmental Management Tools.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
Esta UC compreende uma formação de carácter mais teórico em que são apresentados os princípios e bases

de sistemas gestão e mais pormenorizadamente as bases e fundamentos de um sistema de gestão ambiental

nas organizações. Este conhecimento é aplicado na construção de um SGA para um caso de estudo

desenvolvido pelos alunos em trabalho de grupo. Este trabalho de grupo, de cariz muito prático, permite atingir

o cumprimento dos objectivos 1, 2 e 3 e ainda parte do objectivo 5 (indicadores ambientais e avaliação de

desempenho). Este trabalho de construção de um SGA para um caso de estudo é posteriormente avaliado por

outro grupo de alunos (avaliação cruzada) numa simulação de auditoria ambiental com elaboração do
respectivo relatório, o que permite o cumprimento do objectivo 4. 

Os pontos 7 a 10 do programa são transmitidos em aulas teórico-práticas em que a exposição e discussão são

seguidas de realização de fichas de trabalho formativas, bem como visitas de estudo e palestras, permitindo

atingir os objectivos 5 e 6.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

This curricular unit includes a theoretical training on the fundamentals of management systems with special

emphasis on Environmental Management Systems. This knowledge is applied in the building of an EMS for a

case study organization developed in working groups. This practical work allows the attainment of Objectives 1,

2 and 3 as well as part of objective 5 (environmental performance and environmental indicators). The case

study EMS is then audited by another student group including the writing of an audit report (Objective 4).

Elements 7 to 10 of the syllabus are transmitted by oral presentations in class followed by discussion and
quizzes and also by field trips and conferences, allowing the attainment of Objectives 5 and 6.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

- Abel Pinto (2005) Sistemas de Gestão Ambiental-Guia para a sua implementação, Edições Sílabo
- NP EN ISO 14001:2004 Sistemas de Gestão Ambiental. Requisitos e orientações para o uso. International

Organization for Standardization. Geneva.

Mapa IX - SISTEMAS ENERGÉTICOS INDUSTRIAIS / INDUSTRIAL ENERGY SYSTEMS

6.2.1.1. Unidade curricular:

SISTEMAS ENERGÉTICOS INDUSTRIAIS / INDUSTRIAL ENERGY SYSTEMS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Margarida Isabel Cabrita Marques Coelho; 75h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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Maria Alexandra Castelo Sobral Monteiro; 75 h

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se com esta Unidade Curricular criar novas capacidades relacionadas com a análise energética de

diferentes processos tecnológicos.

O objetivo geral da disciplina consiste em integrar diferentes conhecimentos adquiridos em disciplinas

precedentes organizando-os de forma a criar novas capacidades relacionadas com a análise energética de

diferentes processos tecnológicos. Para tal, ao frequentarem a disciplina, os alunos deverão atingir os

seguintes objetivos específicos:

- Reconhecer a energia como um bem escasso;

- Identificar diferentes formas de energia;
- Diferenciar entre energia primária, energia final e energia útil;

- Entender como se medem diferentes formas de energia;

- Reconhecer principais características de tecnologias consumidoras de energia, nomeadamente no que

concerne os sistemas térmicos e elétricos, bem como os transportes;

- Compreender o conceito de gestão de energia na indústria.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The main purpose of this course is to create new capabilities related to energy analysis of different

technological processes.

The overall objective of the course is to integrate knowledge from different curricular units arranging them to

create new capabilities related to energy analysis of different technological processes. Students must achieve
the following objectives:

- Recognize the energy as a scarce resource;

- Identify different forms of energy;

- Differentiate between primary energy, final energy and useful energy;

- Understand how to measure different forms of energy;

- Recognize key features of energy-consuming technologies, in particular concerning thermal and electrical

systems, as well as transportation;

- Understand the concept of energy management in industry.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Fontes e Vetores Energéticos

O desafio Energético
A Energia enquanto bem escasso, reservas mundiais

Fontes Energéticas

Unidades e Conversões

Energia Primária, Final e útil 

2 . Sistemas Térmicos

Conceitos fundamentais de Mecânica dos Fluidos
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos

Conceitos fundamentais de Termodinâmica

Frio Industrial e Sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC)

Conceitos fundamentais de Combustão

Caldeiras/Fornalhas/Reatores

3. Sistemas Elétricos
Conceitos fundamentais de Eletricidade & Magnetismo

Motores Elétricos

Instalações Elétricas

Luminotécnia

4.Energia nos Transportes

Motores de Combustão Interna

Combustíveis
Logística e Gestão de Consumos

6.2.1.5. Syllabus:

1. Energy Sources
The Energy Challenge

The Energy as a scarce resource
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Energy Sources

Units and Conversions
Primary, Final and useful Energy

2. Thermal Systems

Fundamental concepts of Fluid Mechanics

Hydraulic and Pneumatic Systems

Fundamental Concepts of Thermodynamics

Heating, Ventilation and Air Conditioning systems

Fundamental concepts of combustion
Boilers / Furnaces / Reactors

3. Electrical Systems

Fundamental concepts of Electricity & Magnetism

Electric Motors

Electrical Installations

4. Energy in Transportation

Internal Combustion Engines

Fuels

Energy Consumption Management and Logistics

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Os objetivos estabelecidos para esta Unidade Curricular (UC) são coerentes com os seus conteúdos

programáticos, nomeadamente na identificação e compreensão das temáticas a abordar na disciplina ao nível

dos sistemas energéticos e no conhecimento dos instrumentos metodológicos necessários que permitam

estabelecer a ligação entre a teoria e a prática. Observa-se também uma interligação entre aquilo que foi

apresentado em termos dos conteúdos programáticos, os objetivos definidos e a bibliografia considerada para

a UC.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The objectives established for this course are consistent with its contents, including the identification and

understanding of the topics to be addressed in the curricular unit at the level of energy systems, and the
knowledge of methodological tools needed to enable the connection between theory and practice. There is also

a connection between the program content, the defined objectives and the considered bibliography.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A disciplina será lecionada recorrendo a métodos expositivos e demonstrativos, a disponibilização de material

e troca de informação docente /discente será levada a efeito recorrendo a uma plataforma de e-learning. A

disciplina integrará uma componente prática, em que os alunos realizarão trabalhos de desenvolvimento sobre

as temáticas abordadas. Paralelamente poderão ser organizadas palestras, integradas nos objetivos gerais e

específicos da disciplina.

A avaliação da UC baseia-se na realização de um Exame Final (ExF) e de um Trabalho Prático (TP).
A Nota Final (NF) resultará do seguinte cálculo: NF = 0,5*TP + 0,5*ExF

O ExF terá uma componente teórica e uma componente prática, ambas sem consulta. O Trabalho Prático (TP)

deverá ser realizado por grupos de 4 alunos. A avaliação do TP será feita com base num relatório escrito e

numa apresentação oral. Os temas do TP serão distribuídos pelas docentes da disciplina no início do semestre.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The course will be taught using presentations and demonstrations. The provision of material and information will

be carried out using an e-learning platform. The course will include a practical component in which students will

carry out practical work on the subjects addressed. Also, lectures will be organized, integrated into the general

and specific objectives of the curricular unit.

The evaluation of UC will be based on a Final Exam (ExF) and a Practical Work (TP).
The Final Grade (NF) will result from the following calculation: NF = 0.5* ExF + 0.5 * TP

ExF has a theoretical component and a practical component, both without consultation. TP should be developed

by groups of 4 students. The evaluation will be made through a written report and an oral presentation. The

themes of the TP will be distributed by the professors in the beginning of the semester.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade



12/20/13 ACEF/1314/10932 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=61a7208c-827a-40d9-a195-525c0095bcf0&formId=3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7 178/220

curricular.

Os estudantes são incentivados a aplicar os conhecimentos adquiridos a exemplos de aplicação, com

particular ênfase na gestão de sistemas energéticos.

A metodologia da unidade curricular contempla uma abordagem conceptual e contextualização alargada a

temáticas atuais, de forma a cumprir os objetivos da unidade curricular. A concretização dos objetivos de

aprendizagem passa pela análise e discussão de casos práticos.
As questões críticas, as prioridades e os desafios do sector energético são analisado(a)s e quantificado(a)s.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

Students are encouraged to apply their knowledge to application examples, with particular emphasis on energy
management systems.

The methodology of the course includes a conceptual and contextual approach extended to current issues in

order to meet the objectives of the course. The achievement of learning objectives involves the analysis and

discussion of case studies.

The critical issues, priorities and challenges of the energy sector are analysed and quantified.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Lectures' handouts.

Mecânica dos Fluidos, Massey, Fundação Calouste Gulbenkian, 2002.

Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Moran and Shapiro, John Wiley & Sons, 2004.

Fundamentals of Heat and Mass Transfer, Incropera / De Witt / Bergman / Lavine, John Wiley & Sons, 2007.
Termodinâmica, Çengel and Boles, McGrawHill, 1999.

Industrial Energy Conservation, Charles Gottschalk, John Wiley & Sons.

Mapa IX - TECNOLOGIA DE MATERIAIS AGRO-FLORESTAIS / AGRO-FOREST MATERIALS TECHNOLOGY

6.2.1.1. Unidade curricular:

TECNOLOGIA DE MATERIAIS AGRO-FLORESTAIS / AGRO-FOREST MATERIALS TECHNOLOGY

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Dmitry Victorovitch Evtyugin, 65h

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

N.A.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Esta UC visa:

• Dar uma visão global das industrias de transformação de materiais agro-florestais relevantes para a

economia portuguesa, dando particular ênfase às industrias de produção de pastas e de papel;

• Dar conhecimento sobre as principais operações de transformação da madeira para a pasta e o papel,

compreender os princípios de funcionamento e descrever o equipamento utilizado em produção;
• Fornecer as principais variáveis dos processos e como estas afectam as operações principais e qualidade

dos produtos finais;

• Conhecer dos principais equipamentos e as suas parâmetros de operação e aplicá-los no dimensionamento

de unidades de produção;

• Realizar balanços de massa e de calor nas operações mais relevantes

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

This discipline aims to:

• Give an overview of industrial processing agro-forestry materials relevant to the Portuguese economy, with

particular emphasis on industries of pulp and paper;

• Provide the knowledge about major operations of wood processing for the pulp and paper, to understand the

principles of operations and to describe the equipment used in production;
• Provide the main process variables and how they affect the main operations and quality of final products;

• provide the knowledge about the main equipment and its operating parameters and apply them in the design of

production units;

• Perform mass balances and heat on the most significant operations;
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução às industrias transformadores da madeira.
2. Preparação de madeiras para a produção de pastas celulósicas.

3. Processos tecnológicos de produção de pastas celulósicas

3.1. Produção de pasta celulósica pelo método ao sulfato (kraft)

3.2. Produção da pasta celulósica pelo método ao sulfito à base de magnésio.

3.3. Processos tecnológicos de branqueamento de pastas celulósicas.

4. Tecnologia da produção de papel

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction to industrial processing wood.

2. Preparation of wood for the production of cellulosic pulp.

3. Technological processes for the production of cellulosic pulp
3.1. Production of pulp by the sulphate method (kraft) method 

3.2. Production of pulp by the sulfite method.

3.3. Technological processes of pulp bleaching.

4. Technology of paper production

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O Programa desta UC esta organizada em sequencia lógica para apresentar consecutivamente as industrias

transformadores da madeira dando um ênfase particular às industrias de produção de pastas e de papel. Estão

divulgadas as principais operações de transformação da madeira para a pasta celulósica e para o papel e os

parâmetros de qualidade de pasta e de papel. Habilidades práticas dos cálculos dos balanços de massa e

energia e na dimensionamento de unidades de produção são dados nas aulas teórico-práticas. Varias

tecnologias de processamento de madeira, além de produção da pasta e do papel, são abordadas durante
preparação de monografia e discutidos entre os alunos durante a sua apresentação. Conhecimentos teóricos

são complementados por realidade industrial durante visitas do estudo nas fábricas da pasta e de papel. A

literatura complementar recomendada permitira abranger e aprofundar os conhecimentos básicos leccionadas

nas aulas.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The program of this course is organized in logical sequence for presenting consecutively industrial

transformers of wood giving particular emphasis to the industrial production of cellulosic pulps and paper. The

main operations of wood processing for pulp and paper production and the quality parameters of pulp and paper

are disclosed. Practical skills of calculations of mass and energy and the scaling of production units are given in

practical classes. Besides pulp and paper production, several other technologies of wood processing are
addressed during the preparation of a monograph that is discussed among students during it oral presentation.

Theoretical knowledge is complemented by industrial reality during study visits in the pulp and paper factories.

The literature recommended complementary allowed cover and deepen the basic knowledge taught in class.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino da UC está adaptada à escolaridade definida (2 horas T e 1 hora TP). Nas aulas

cobrem-se os aspectos de natureza teórica e descritiva com elementos práticos dos cálculos de equipamento

e balanços de massa e de calor nas operações mais relevantes. A disciplina tem uma componente

complementar, que consistirá num trabalho de pesquisa bibliográfica a realizar em grupo acompanhado de

alunos durante horas tutórias (OT) e conduzindo à elaboração de uma pequena monografia sobre um tema a

propor. As aulas são complementadas pelas visitas do estudo nas fábricas da pasta e de papel. As aulas

teóricas são suportadas por material didático de apoio disponível na plataforma de e-learning da UA. 

A avaliação desta UC é discreta (artigos 29º a 31º do REUA) e feita com base em 2 componentes: 

-realização de dois testes escritos, um dos quais será realizado durante o período lectivo e outro na época dos

exames, com peso 80%.

-apresentação da monografia preparada, com peso 20%.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology is adapted to the discipline school set (2 hours T and 1 hour TP). In classes are

covered essentially the theoretical aspects done by descriptive mode and the practical elements including the

calculations of equipment and mass/heat balances of the most significant technological operations. The course

has a complementary component, which consist of a bibliographic research to be carried out by a group of
students during tutorials hours (OT) and leading the development of a small monograph on a topic to propose.

Classes are complemented by study visits in the pulp and paper factories. The lectures are supported by

teaching materials available on the e-learning platform of UA.
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The assessment of this unit is discrete (Articles 29 to 31 of reua) and is based on 2 components:

-Completion of two written tests, one of which will be held during the semester and another at the period of

exams, with 80% weight.

-Presentation of the prepared monograph, with 20 weight%.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia de ensino está integralmente articulada com os objectivos de aprendizagem para adquirir as
competências definidos para a UC: 

Os conceitos básicos das tecnologias transformadoras da madeira para produção dos diferentes produtos

químicos e materiais estão abordados durante aulas teóricas. A ênfase particular é dada às indústrias de

produção de pastas e de papel. Os tópicos principais englobam os processos tecnológicos de produção de

pastas celulósicas pelos métodos ao sulfato e sulfito, branqueamento das pastas e fabrico de papel. Uma

atenção particular é dada sobre princípios de funcionamento dos equipamentos das unidades de produção
correspondentes. Um complemento importante de UC é um trabalho de pesquisa bibliográfica que consiste em

preparação de uma monografia sobre tecnologias processamento da madeira para varias produtos de valor

acrescentado. A monografia é preparada pelo grupo de alunos (2-4 pessoas) e discutida posteriormente

durante a sua apresentação entre os todos membros da turma. O desenvolvimento de aprendizagem ao longo

do semestre é avaliado por os resultados de inquéritos orais e dois testes teóricos (um no meio e outro no fim

de semestre).

As aulas TP permitem sedimentar e concretizar as matérias leccionadas nas aulas teóricas através das

calculas balanços de massa e de energia das unidades mais relevantes de produção de pasta e de papel. 
As OT são um fórum de discussão semanal para esclarecimento de dúvidas e discussão dos conceitos

abordados nas aulas teóricas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology is integrally linked with the learning objectives to acquire skills defined for discipline:

The basic concepts of wood transformation technologies for production of the various chemicals and materials

are covered during lectures. Particular emphasis is given to the industries of pulp and paper production. Major

topics include the technological processes for the production of cellulose pulp by sulfate and sulfite methods,

pulp bleaching and paper manufacturing. Particular attention is given to operation principles of the main

equipment in corresponding production units. An important complement of discipline is a work dealing with
literature reviewing that consists of preparing a monograph on wood processing technologies for various value-

added products. The monograph is prepared by group of student (2-4 people) and subsequently discussed

during it presentation among all members of the class. The development of learning throughout the semester is

assessed by the oral survey results and two written tests (one in the middle and at the end of semester).

The TP classes allow sediment and implement the material taught in the lectures through calculations of mass

balances and energy of the most relevant units of pulp and paper production.

The OT is a weekly discussion forum to answer questions and discuss the concepts covered in lectures.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

1. Smook, G.A. Handbook for pulp and paper technologists. 2nd Ed., Angus Wilde Publ., Vancouver, 1992.

2. Sixta, H. (Ed.) Handbook of pulp. Vol. 1-2. WILEY-VCH Verlag GmbH &Co. KGaA, Weinheim, 2006.

3. Chemical Pulping. (Eds. J. Gullichsen and C.-J. Fogelholm), Books 6A, 6B; Faret Oy, Helsinki, 1999.
4. Pulp and Paper Manufacture. (Eds. T.M. Grace, B. Leopold and E.W. Malcolm), 3rd Edition, Vol. 1-5, CPPA

Press, 1989.

5. Pulp and Paper Chemistry and Technology (Eds. Monica Ek, Göran Gellerstedt, Gunnar Henriksson), Vol. 2-4,

Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, Berlin, 2009. 

6. Papermaking. Partes 1-3 (Eds. H. Paulapuro, M. Karlsson and M. Jokio), Books 8-10; Faret Oy, Helsinki, 1999.

7. Pulp Bleaching. Principles and Practice.(Eds. C.W. Dence and D.W. Reeve), Tappi Press, Atlanta, 1996.

8. Roberts, J.C. The Chemistry of Paper. RSC Paperbacks, Cambridge, 1996.

Mapa IX - TECNOLOGIA DE POLÍMEROS / TECHNOLOGY OF POLYMERS

6.2.1.1. Unidade curricular:

TECNOLOGIA DE POLÍMEROS / TECHNOLOGY OF POLYMERS
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6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Margarida Madeira Viegas de Barros Timmons; (40 h = 30 h TP + 10 h OT).

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

Mónica Sandra Abrantes de Oliveira Correia; (25 h = 15 h TP + 10 h OT).

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Aprofundar os conhecimentos sobre polímeros e reações de polimerização, incluindo os aspetos de análise e

dimensionamento de reatores de polimerização, e introduzir as principais tecnologias de processamento de
polímeros. No final aluno deve ser capaz de:

Escrever os mecanismos e respetivas equações cinéticas da polimerização por etapas, radicalar e de

coordenação. Descrever o mecanismo da polimerização por emulsão.

Escrever e resolver os balanços (mássicos) para obter perfis de concentração das espécies na polimerização

por etapas ou radicalar, em reator agitado (transiente) isotérmico.

Demonstrar a validade da Distribuição de Flory dos Graus de Polimerização 

Explicar (quantitativamente) o comportamento reológico de polímeros fundidos e respetivo fluxo. 

Relacionar as características finais do polímero com os parâmetros de processamento.
Explicar os princípios de funcionamento do processamento por extrusão e injeção por moldação. 

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To complement previously acquired knowledge on polymeric materials and polymerization reactions with
aspects such as analysis and dimensioning of polymerization reactors and to introduce the main processing

technologies. At the end of this course the student should: 

Write the mechanisms and the corresponding kinetic equations of step, free radical and coordination

polymerizations. 

Describe the emulsion polymerization mechanism.

Write and calculate mass balances to determine the concentration profiles of species in a stirred reactor

(transient) under isothermal conditions for both step and free radical polymerizations. 
Demonstrate the validity of Flory’s distribution of the degrees of polymerization. 

Explain (quantitatively) the rheological behavior of melt polymers and corresponding flow.

Relate the final characteristics of the polymer with the processing parameters.

Explain the fundamentals of the main processing techniques extrusion and moulding.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Módulo 1

1.1 - Complementos de Ciência de Polímeros

Polimerização por Etapas; Polimerização Radicalar; Termoquímica das reações de polimerização radicalar;

Polimerização por Coordenação; Polimerização em Emulsão; Comportamento Térmico de Polímeros;

Rudimentos sobre o Comportamento Viscoelástico de Polímeros.

1.2 - Engenharia das Reações de Polimerização
Variação de Volume em Reações de Polimerização; Contraste com as Reações de Produção de Compostos de

Baixa Massa Molecular; Tipos de Processos de Polimerização; Reatores de Polimerização; Equações dos

Balanços Mássicos (BM) em Regime Transiente e Estacionário.

Módulo 2

2.1 - Reologia 

Fundamentos do comportamento reológico de polímeros fundidos 
2.2 - Processamento de Polímeros: Principais Tecnologias – Extrusão Contínua e Moldação -Sopro; Moldação

por injeção; Moldação por compressão; Moldação por transferência de resinas. 

6.2.1.5. Syllabus:
Module 1

1.1 – Complements of Polymer Science

Step polymerization, free radical polymerization, thermochemistry of free radical polymerization; coordination

polymerization; emulsion polymerization; thermal properties of polymers; principles of the viscoelastic behavior

of polymers.

1.2 – Polymer reaction engineering

Volume variation in polymerization reactions; contrast between reactions involving the production of low molar

mass products and macromolecular ones; Types polymerization reactors; mass balance (MB) equations under
transient and steady state conditions.

Module 2

2.1 – Rheology
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Fundamentals of the rheological behavior of polymer melts,

2.2 – Main polymer processing technologies: continuous extrusion and blow moulding; injection moulding;

compression moulding; resin transfer moulding.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Visando a análise e dimensionamento dos reatores de Polimerização e uma introdução às principais

Tecnologias de Processamento de Polímeros, o 1º módulo é dedicado a aprofundar os conhecimentos prévios

sobre mecanismos das reações de polimerização e respetivas cinéticas (obtidos na UC obrigatória - Polímeros
I) e à aplicação das competências de análise e dimensionamento de reactores homogéneos (obtidas na UC

obrigatória – Engª das Reacções Químicas I) às reações de polimerização;

o 2º módulo destina-se a aprofundar os conhecimentos sobre o comportamento térmico de polímeros e ao

estudo do comportamento reológico de polímeros fundidos. Por fim são introduzidos os fundamentos das

principais tecnologias de processamento (extrusão e moldação).

Esta sequência de conteúdos, assente em conhecimentos prévios de UC obrigatórias, permite assegurar uma

sólida formação de base em Tecnologia de Polímeros quer na vertente de síntese quer de processamento. 

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

Aiming at the analysis and dimensioning of polymerization reactors and an introduction to the main 

polymer processing technologies the 1st module is dedicated to complement previously acquired knowledge

(Polymer I - compulsory course) regarding polymerization mechanisms and kinetics and to apply skills in
analyses and dimensioning of homogeneous reactors (developed in Chemical Reaction engineering I -

compulsory course) to polymerization reactions; 

the 2nd module aims a better understanding of the thermal behavior of polymers and the study of the rheological

behavior of melt polymers. Finally, the fundamentals of the main polymer processing techniques are introduced

(extrusion and moulding).

This sequence of contents based, on previous knowledge acquired in compulsory courses, ensures a solid

background education in technology of polymers both in the field of polymer synthesis as well as in polymer
processing. 

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A UC é lecionada por docentes especialistas em cada módulo, com o apoio de outro docente na componente de
modelação de reactores. 

A exposição de conteúdos é intercalada com a resolução de problemas e suportada por material didático

disponibilizado na plataforma de e-learning. No âmbito de cada módulo é realizada uma visita de estudo (VE) a

empresas da região e uma monografia.

A avaliação é contínua, baseando-se num conjunto de tarefas individuais ou de grupo (2 a 3 alunos), realizadas

ao longo do semestre e inclui: 
elaboração de pré-relatório e relatório final das VE (peso 5% e 10%) 

apresentação e discussão de 2 monografias (peso 45% e 25%)

participação nas aulas e resolução dos exercícios propostos (peso15%)

Para aprovação a classificação final (média ponderada) deve ser igual ou superior a 9.5 valores. A avaliação

em Recurso ou época Especial é feita por Exame Final escrito, versando todos os conteúdos da UC (incluindo

os aspectos relacionados com as monografias e as VE). 

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

This course is delivered by lecturers who are specialists in each module and counts with the collaboration of

another lecturer in reactors modelling
Lectures are mainly interactive and are intercalated with the resolution of numerical exercises. Didactic

materials are made available in advance in the e-learning platform. A study visit to local companies is organized

in the context of each module

The evaluation is continuous and is based on a set of tasks carried out individually or in groups (2 or 3 students)

during the semester. This includes:

Preparation of pre-report and full report of study visits(5% and 10%)

Presentation & discussion of two essays(45% and 25%)

Participation in the classes and resolution of proposed exercises(15%)
For approval the weight average of the marks must be equal or higher to 9.5. Reassessments are exclusively by

written examination and cover all course contents (including those of essays & study visits) during the “reseat”

and/or “extraordinary” periods
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6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia de ensino foi estabelecida de modo ao aluno obter uma formação de base sólida em Tecnologia

de Polímeros quer na vertente de síntese, quer de processamento. Esta formação é construída a partir de

conhecimentos prévios e é baseada numa forte componente quantitativa e compreensão dos vários conceitos

ao nível molecular. Tendo em conta o nível de complexidade e abrangência de conteúdos, a UC está estruturada

em dois módulos lecionados por docentes especialistas em cada um deles, sendo de realçar a colaboração no
1º módulo de uma especialista em Engª de Reações. 

A sequência dos conteúdos foi planeada de modo a assegurar a consolidação de conhecimentos previamente

adquiridos e a partir deles obter conhecimentos novos e mais avançados. Tendo em conta a forte componente

quantitativa, e a relevância dos fenómenos/processos ao nível molecular, as aulas são lecionadas de modo

interativo e intercaladas com a resolução de exercícios numéricos (recorrendo a ferramentas informáticas

adequadas) de modo a assegurar que os objetivos de aprendizagem são devidamente atingidos. Por exemplo,

nas aulas os alunos (i) escrevem e resolvem as equações de BM a todas as espécies em reator descontinuo,
isotérmico, recorrendo ao Matlab considerando diferentes condições de operação e (ii) confirmam a validade

da distribuição de Flory dos graus de polimerização. 

No âmbito de cada módulo é realizada uma visita de estudo a uma empresa local. Estas visitas são

determinantes para a formação do aluno já que permitem um contacto direto com os equipamentos e

processos lecionados demonstrando assim a relevância prática dos conteúdos. Esse resultado é assegurado

pela preparação de um pré-relatório e de um relatório final entregue uma semana após a visita.
Em cada módulo é desenvolvido um conjunto de tarefas individuais ou em grupos de 2 a 3 alunos que inclui:

além dos relatórios das visitas de estudos já referidos, a resolução de exercícios numéricos e um trabalho

(monografia) para cada um dos módulos que são discutidos com todos os docentes envolvidos a meio do

semestre e no final. 

A execução de tarefas individualmente ou em grupo, sobre cada um dos módulos e calendarizadas em função

da sequência dos conteúdos proporciona:

i) a motivação dos alunos para o tópico pois debruçam-se sobre as aplicações dos conteúdos e reconhecem a
relevância pratica desses conteúdos. 

ii) um maior acompanhamento das matérias por parte dos alunos;

iii) informação constante sobre a evolução dos alunos, o que permite ao docente corrigir problemas

atempadamente;

As metodologias de ensino utilizadas garantem que os objetivos de aprendizagem são atingidos e que os

estudantes estão devidamente preparados para cumprir todos os critérios de avaliação. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology was established to provide a solid background education in technology of polymers

both in the field of polymer synthesis as well as in polymer processing. This education is built upon previously

acquired knowledge and includes a strong quantitative component as well as in depth understanding of

concepts at molecular level. In view of the complexity level and wide scope of the contents the course is
structured in two modules lectured by specialists in each field. Emphasis should be given to the collaboration in

the first module of a specialist in reaction engineering. 

The sequence of contents has been planned to ensure the consolidation of previously acquired knowledge and

to build from that new and more advanced skills. 

Bearing in mind the strong quantitative nature of the course and the relevance of phenomena/processes at

molecular level, lecturers are as much as possible interactive and are intercalated with the resolution of

numerical exercises (using adequate software tools) to ensure that the learning objectives are achieved. For
example (i) students write and solve mass balance equations to all species in a isothermal batch reactor using

Matlab considering different operation conditions and (ii) confirm the validity of the Flory distribution of degrees

of polymerization. 

In the context of each module a study visit to a local polymer company is organized. These visits are crucial for

the education of students as they provide direct contact with equipments and processes lectured. Thus they

serve as demonstration of the practical relevance of the course contents. This result is guaranteed by the

preparation of a pre-report and a final report delivered one week after the visit. 

For each module a set of tasks is carried out individually or in groups (2 or 3 students) which includes besides
the study visit reports mentioned above, an essay for each module which is discussed orally with all lecturers in

the middle of the semester and at the end, as well as the resolution of proposed numerical exercises. 

Tasks are scheduled in line with the contents sequence along the semester. This approach ensures that:

i) Students are motivated for each topic as they apply course contents and recognize their practical relevance; 

ii) Students follow the course more regularly;

iii) lecturers have up to date information about students’ progress which allows overcoming any difficulties on

time. 
The teaching methodologies implemented ensure that the learning outcomes are achieved and that students are
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fully prepared to fulfill all the evaluation requirements. 

6.2.1.9. Bibliografia principal:

G. Odian, “Principles of Polymerization”, John Wiley & Sons Canada Ltd., 4th Ed. (2004) 

J. M. Asua (Ed.), Polymer Reaction Engineering, Blackwell Publishing (2007). 

P. A. Lovell, M. S. Al-Aasser, Emulsion Polymerization and Emulsion Polymers, John Wiley (1997). T. Meyer, J.

Keurentjes (Eds.), Handbook of Polymer Reaction Engineering, Vols. 1 e 2, Wiley-VCH (2005). 
L. H. Sperling, "Introduction to Physical Polymer Science ", Wiley-Interscience, 4th Ed (2006)

Mapa IX - TERMODINÂMICA DE PROCESSOS QUÍMICOS / CHEMICAL PROCESSES THERMODYNAMICS

6.2.1.1. Unidade curricular:

TERMODINÂMICA DE PROCESSOS QUÍMICOS / CHEMICAL PROCESSES THERMODYNAMICS

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

João Manuel da Costa e Araújo Pereira Coutinho, 30h T, 30 TP, 20 OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

(não aplicável)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Pretende-se com esta disciplina desenvolver a capacidade de pensar termodinamicamente os processos e

produtos químicos, aprofundar questões tão fundamentais como os conceitos de não idealidade de misturas e

a sua quantificação e tradução matemática através de equações de estado e modelos de energia livre de

Gibbs, e ensinar métodos de cálculo de equilíbrio de fases, com incidência no cálculo de ‘flash’, essenciais na

descrição e projeto de processos de separação que envolvam mudança de fases.

Devem no final os alunos ser capazes de
Calcular ou estimar propriedades termodinâmicas e termofísicas de compostos puros;

Calcular propriedades de misturas em diferentes condições de pressão e temperatura;

Realizar cálculos de equilíbrio de fases sabendo escolher as equações adequadas a cada situação;

Aplicar os conhecimentos ao estudo de sistemas multifásicos de interesse industrial desde as clássicas

misturas de hidrocarbonetos, até soluções aquosas e misturas com polímeros.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The aim of this course is to develop the ability to thermodynamically think chemical products and processes;

learn fundamental issues as the concepts of non-ideality of mixtures and their quantification and mathematical

description through equations of state and Gibbs free energy models, and learning methods for calculating

phase equilibrium, in particular flash type calculations, essential for the description and design of separation

processes involving phase change.
At the end of this course the students should be capable of

Calculate or estimate thermodynamic and thermophysical properties of pure compounds;

Calculate properties of mixtures in different conditions of temperature and pressure;

Perform calculations of phase equilibrium knowing how to choose the appropriate equations for each situation;

Apply their knowledge to the study of multiphase systems of industrial interest from classical hydrocarbon

mixtures to aqueous solutions and polymers.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Introdução: Importância da Termodinâmica em processos químicos

Transformadas de Legendre da Energia e Relações de Maxwell

Equações de estado para fluidos puros
Teoria dos estados correspondentes

Equação do Virial

Equações de estado cúbicas

Equilíbrio de fases em fluidos puros

Isofugacidade e equilíbrio

Coeficientes de fugacidade

Equações de Clausius-Clapeyron e Antoine

Equilíbrio Líquido Vapor em misturas
Diagramas Txy, Pxy e yx
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Potencial químico

Critério de equilíbrio em misturas

Coeficientes de actividade

Equação geral de Equilíbrio Líquido Vapor

Abordagem Phi-Phi e Gama-Phi

Cálculos de: Pressão e Temperatura de Ebulição, de Condensação e Flash

Modelos de Energia de Gibbs em excesso: Margules, van Laar, Teoria das soluções regulares e Flory-Huggins
Modelos de composição local: Wilson, NRTL, UNIQUAC e UNIFAC

Equilíbrio Líquido Líquido

Diagramas binários e ternários

Modelação de Equilíbrio Líquido-Líquido 

Equilíbrio Sólido Líquido

Tipos de diagramas de fase

Modelação de diagramas Tx 

6.2.1.5. Syllabus:

Introduction: Importance of thermodynamics in chemical processes

Legendre transforms of energy and Maxwell relations
Equations of state for pure fluids

Corresponding states theory

Equations of state

Phase equilibrium in pure fluids

Isofugacity and equilibrium

Estimation of fugacities

Fugacity coefficients
Equations of Clausius-Clapeyron and Antoine 

Vapor Liquid Equilibrium in Mixtures

Txy, pxy and yx diagrams

Chemical potential

Equilibrium criterion for mixtures

Activity coefficients

General equation of Vapor Liquid Equilibrium

Phi-Phi and Gamma Phi approach
Calculations: Boiling Pressure and Temperature, Condensation Pressure and Temperature, Flash

Excess Gibbs energy models: Margules, van Laar, regular solutions theory and Flory-Huggins

Local composition models: Wilson, NRTL, UNIQUAC and UNIFAC

Liquid Liquid Equilibrium

Miscibility limits

Binary and Ternary diagrams

Modeling Liquid-Liquid Equilibrium
Solid Liquid Equilibrium

Types of phase diagrams

Modelling Tx diagrams

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

No programa são abordados os conceitos termodinâmicos básicos (equações de estado, fugacidades,

propriedades de mistura, propriedades em excesso, energias de Gibbs em excesso, coeficientes de atividade)

bem como os vários tipos de equilíbrio de fases (ELV, ELL e ESL) e o seu cálculo, que permitem ao aluno atingir

os objetivos de aprendizagem descritos acima.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The program covers the basic thermodynamic concepts (equations of state, fugacities, mixing properties,

excess properties, excess Gibbs energies, activity coefficients) as well as the various types of phase equilibria

(VLE, LLE and SLE) and their calculation, that allow students to achieve the learning objectives described above.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A leccionação da disciplina é realizada em aulas teóricas e aulas teórico-práticas.

Nas aulas teóricas serão apresentados e desenvolvidos os conceitos referidos no programa. No início do ano

lectivo será indicada aos alunos a bibliografia adoptada e a indicação da página de ensino à distância onde se

disponibilizarão os apontamentos utilizados pelo regente da disciplina na leccionação das aulas e demais
material auxiliar.

As aulas teórico-práticas serão utilizadas para a resolução acompanhada de problemas cobrindo a matéria
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leccionada nas aulas teóricas e para discussão e aprofundamento de conceitos teóricos através da sua

aplicação a casos práticos.
A avaliação poderá ser feita por avaliação discreta, com dois testes, um durante o semestre e um na época de

exames, cada um valendo 1/2 da avaliação final do aluno.

Alternativamente poder-se-á fazer apenas exame final na época de recurso.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching of the course is held in lectures and exercises classes.

During the lectures the concepts covered in the syllabus are presented and developed. At the beginning of the

school year students will be presented the bibliography used in the course and the distance learning software

used (moodle) where the course notes and other supporting material are available.

The exercises classes are used to solve problems covering the material taught in the lectures and for

discussion of theoretical concepts by their application to practical cases.

The assessment is carried with two tests, one during the semester and one at the end, each worth 50% of the
final evaluation of the student.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.
É adotada nesta disciplina uma abordagem clássica dos cursos de engenharia de exposição de conceitos

teóricos seguidos da sua aplicação à resolução de problemas em aulas teórico-práticas que permitem a melhor

compreensão destes conceitos e a sua interiorização. Tendo presente os objetivos da disciplina acima

mencionados, ligados sobretudo à aprendizagem de conceitos e de técnicas de cálculo de equilíbrios de fase,

esta parece ser a forma mais eficaz de conseguir estes resultados.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

It is adopted in this course a classical approach used in engineering courses of lecturing of theoretical concepts

followed by their application to problem solving in exercises classes that allow a better understanding of these

concepts. Bearing in mind the objectives of the discipline mentioned above, mainly related to the learning of

concepts and techniques for the calculation of phase equilibria, this seems to be the most effective way to

achieve these results.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

J.R. Elliot, C.T. Lira, Introductory Chemical Engineering Thermodynamics, Prentice Hall, 1999

Mapa IX - TRANSFERÊNCIA DE CALOR / HEAT TRANSFER

6.2.1.1. Unidade curricular:

TRANSFERÊNCIA DE CALOR / HEAT TRANSFER

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Maria Helena Figueira Vaz Fernandes, 60 h T/TP, 20h OT

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

(não aplicável)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objectivos principais da UC são:

- Compreender os fundamentos dos mecanismos de transferência de calor. 

- Apreender a tradução física e matemática desses mecanismos

- Realizar balanços de energia em diversas geometrias e condições térmicas.

- Aprender a utilizar métodos analíticos e de tentativa-erro na resolução de problemas de transferência de

calor.

- Aplicar os conhecimentos adquiridos ao projecto de equipamento industrial de transferência de calor,

designadamente em permutadores de calor.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The main objectives of the present curricular unit are:

- Understand the fundamentals of the heat transfer mechanisms 
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- Comprehend the physical and mathematical translation of these mechanisms

- Perform energy balances on various geometries and thermal conditions.

- Learn how to use analytical and trial and error methods for solving heat transfer problems.

- Apply the gained knowledge in the design of industrial heat transfer equipment, particularly in heat

exchangers.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1.introdução

Conceitos básicos. Principais variáveis envolvidas.

Mecanismos de TC.

2.Transferência de calor por condução.

Lei de Fourier. 

Condutividade térmica. 

Área média de TC por condução. 

Associação de resistências em série e em paralelo. 

3.Transferência de calor por convecção. 

Lei de Newton. 

Aplicação da análise dimensional à TC por convecção. 

Convecção forçada e natural em regime laminar e turbulento. 

Equações empíricas para cálculo de coeficientes peliculares de TC

4.Transferência de calor por radiação. 

Leis de Kirchhoff e de Stefan-Boltzmann. 
Corpo negro e corpo cinzento. Emissividade média. 

Factores geométricos para a radiação. 

Coeficiente de TC por radiação.

5. Transferência de calor por processo misto. 

Coeficiente global de TC. 

6. Equipamento industrial

Recuperadores e regeneradores de calor.

Permutadores.

7. Projecto de permutadores de calor. 

Tratamento da equação geral de TC 

Coeficiente global de TC.
Eficiência de permutadores.

Factores de sujidade

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction
Fundamentals. Main variables involved.

Practical examples of heat transfer processes (HT).

HT mechanisms.

2. Heat transfer by conduction.

Fourier's law

Thermal conductivity
Mean area of conduction HT

Association of HT resistances in series and parallel

3.Heat transfer by convection 

Newton's law.

Dimensional analysis to applied to convection HT

Forced/NATURAL convection in laminar and turbulent regimes
Empirical equations to calculate the convective heat transfer coefficient.

4.Heat transfer by radiation.

Kirchhoff and Stefan-Boltzmann laws

Black body and gray surfaces. Average emissivity.

Geometrical factors for radiation.
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Radiation heat transfer coefficient 

5. Heat transfer by mixed process.

Overall HT coefficient 

6. Industrial heat transfer equipment 

Recuperative and regenerative HT equipment

Heat exchangers

7. Heat exchangers analysis and design

Treatment of the general HT equation 

Overall HT coefficient.

Efficiency of heat exchangers.

Fouling resistance

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

São tratados nesta UC tópicos clássicos sobre mecanismos de transporte de energia e processos de

transferência de calor.

Nas matérias tratadas de forma expositiva nas aulas teóricas faz-se a apresentação dos processos de

transferência de calor dando-se particular atenção ao respectivo entendimento físico e associam-se aos vários

mecanismos as equações matemáticas que lhes dão suporte.
Nesta abordagem o aluno é introduzido no cálculo de problemas reais de transferência de calor em variados

sistemas, que serão depois discutidos e exemplificados através de exercícios realizados nas aulas teórico-

práticas

Para a abordagem destes assuntos foi seguida a organização e conteúdos sugeridos nalguns dos livros de

base aconselhados para a UC. 

Os conteúdos programáticos e as actividades propostas nesta UC revelam-se adequados, face aos objectivos

definidos para a UC.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

In the present course the covered topics deal with the classic mechanisms of energy transport and heat

transfer processes.
In the tutorial lectures the main heat transfer mechanisms are presented and particular emphasis is given to the

physical understanding of the heat transfer processes and to the mathematical equations that support those

mechanisms.

In this approach the students are introduced into the calculation of actual heat transfer problems in various

systems, which will then be discussed and exemplified through exercises to perform during the practical

classes

To approach these issues it was followed the organization and contents of some of the books advised for the

course.
The syllabus and the activities proposed for this course showed to be adequate, based on the set objectives.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nesta UC o ensino está estruturado em aulas teóricas expositivas da matéria e aulas teórico-práticas, com
problemas de aplicação dos conhecimentos transmitidos nas teóricas, resolvidos em grupo ou individualmente.

Todo o material de apoio é disponibilizado na plataforma Moodle.

Existem sessões de OT, para esclarecimento de dúvidas, resolução e discussão de exercícios.

A avaliação dos conhecimentos nesta UC é do tipo discreta (artigos 29º a 31º do REUA) e consta de duas

provas escritas, individuais, valendo cada uma 50% para a nota final. As provas são realizadas com consulta de

todo o material fornecido durante as aulas teóricas e teórico-práticas e qualquer tipo de bibliografia em suporte

de papel. A 1ª prova é realizada durante o período lectivo e a 2ª prova na época de exames definida na UA. Os
alunos têm ainda acesso a uma época de Recurso/Melhoria na época estipulada no calendário escolar da UA.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching in this course is structured in tutorial classes where theoretical matters are presented and
practical classes, where the students, in groups or individually, solve problems based on the knowledge

acquired in the tutorial lessons. 

All didactic material is available at the UA e-learning platform Moodle.

There are guidance tutorials (called OT sessions) to discuss issues, clarify the resolution of exercises.

The knowledge assessment is made using a typology called discrete (Articles 29 to 31 REUA) consisting of two

written individual tests, each one with a contribution of 50% for the final classification. The examinations are

open-book and the students are allowed to consult all material provided in the classes and any written
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bibliography. The 1st exam is held during the term time and the 2nd one takes place during the UA examinations

period. All students have also access to a last chance examination (Recurso/melhoria) in a date scheduled in

the UA academic calendar.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A articulação dos objectivos de aprendizagem com a metodologia de ensino seguida nesta UC é concretizada

pelas razões a seguir referidas:

Nas aulas teóricas são apresentados os conceitos fundamentais associados aos tópicos do programa, o
suporte matemático dos processos discutidos e as principais vertentes práticas e de projecto que têm como

base a abordagem teórica das aulas expositivas.

Nas aulas teórico-práticas são fornecidos enunciados de exercícios que se referem a situações reais

associadas a processos de transferência de calor pelos vários mecanismos de condução, convecção e

radiação. É dado particular ênfase ao dimensionamento e projecto de permutadores de calor. 

A resolução dos problemas é feita em grupo com o apoio do professor, com consulta integral de todo o material

de apoio (aulas disponibilizadas na plataforma Moodle da UA, tabelas, textos, etc.)

Numa parte significativa dos exercícios a resolver nas aulas teórico-práticas recorre-se a métodos de cálculo
por tentativa-erro, introduzindo os alunos nos procedimentos de cálculo típicos em disciplinas de Engenharia,

em que as soluções apresentadas devem ser associadas a erros inerentes às metodologias utilizadas. 

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The articulation of the learning objectives with the teaching methodology followed in this course is achieved by

the following reasons:

In the tutorial lessons the fundamentals associated with the topics of the program are presented, as well as the

mathematical support of the discussed processes and the main practical aspects of the project based on the

theoretical approach of the tutorial lessons.

In the practical lessons students have to solve exercises referring to real situations of heat transfer processes

by conduction, convection and radiation. Particular emphasis is given to the analysis and design of heat
exchangers.

Exercises are solved and discussed in group with the teacher's guidance, with full consultation of all supporting

material (lessons available on Moodle AU, tables, text, etc.).

In a significant number of exercises the calculation is based on trial and error methods, introducing the students

into typical calculation procedures in engineering disciplines, in which the presented solutions should be

associated with errors inherent to methodologies used.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

-Incropera, FP, DeWitt, DP, Bergman, TL, Lavine, AS, Fundamentals of heat and mass transfer, Wiley, 2006

-Welty J.R., Wicks, C.E.. Wilson, R.E “Fundamentals of momentum, heat and mass transfer”, 2ªEd., John Wiley &

Sons, N.Y., 1984

-Foust A.S. et al., “Principles of unit operations”, John Wiley, N.Y., 1998

-Holman J. P. “Transferência de Calor”, McGraw Hill, Singapura, 1989.

Mapa IX - TRANSFERÊNCIA DE MASSA / MASS TRANSFER

6.2.1.1. Unidade curricular:

TRANSFERÊNCIA DE MASSA / MASS TRANSFER

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luísa Alexandra Seuanes Serafim Leal (110h = 30 h T + 2x30 hTP +20 h OT)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:

n.a.

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Desenvolver a compreensão física e a tradução matemática de processos de transporte de massa.

Estabelecer balanços microscópicos e macroscópicos de massa em diversas geometrias, em regimes
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estacionário e transiente.
Estudar a influência da convecção sobre o fluxo de massa.

Identificar as relações existentes com os processos de transferência de quantidade de movimento

(escoamentos) e de calor.

Reconhecer a importância dos conceitos adquiridos na descrição e cálculo de algums processos químicos

industriais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

To develop the physical understanding and the mathematical description of mass transfer processes.

To formulate microscopic and macroscopic mass balances in various geometries, at steady and non-stedy

states.

To study the influence of convection on the mass transfer flux.
To identify the working relationships with the momentum and heat transfer processes;

To recognize the importance of the newly acquired concepts to the description and calculation of some

industrial chemical processes.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Apresentação geral da fenomenologia, conceitos fundamentais e métodos na descrição e análise de processos

de transferência de massa - da difusão molecular simples à transferência de massa entre duas fases.

Difusão molecular não estacionária.

Modelos/teorias da transferência de massa em regime estacionário em sistemas com convecção forçada

normal à direcção de difusão - os modelos do filme, penetração, renovação interfacial, mistos e da camada

limite.

Transferência de massa estacionária em misturas concentradas.
Transferência de massa com reacção química

6.2.1.5. Syllabus:

General presentation of the phenomenology, fundamental concepts and methods in the description and analysis
of mass transfer processes - from simple molecular diffusion to interphase mass transfer.

Unsteady-state molecular diffusion. 

Models/theories of steady-state mass transfer in systems with forced convection perpendicular to the direction

of diffusion - the film, penetration, surface renewal, mixed and boundary layer models of mass transfer.

Steady-state mass transfer in concentrated mixtures.

Simultaneous mass transfer and chemical reaction.

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

Nesta UC apresentam-se os principais conceitos de transferência de massa. Os vários temas do programa da

disciplina são leccionados nas aulas teóricas, enquanto que nas aulas TP se aprofunda a aprendizagem

através da resolução de problemas, além de se abordarem temas específicos para cada um dos cursos com a

UC. O Programa desta UC segue o desenvolvimento clássico de conteúdos de Transferência de Massa tal
como se pode observar pela correspondência entre as matérias leccionadas e a bibliografia adoptada - de

autores reputados, e com objectivos idênticos. 

A UC está estruturada de modo a permitir uma integração dos capítulos do programa e a proporcionar ao aluno

as ferramentas para compreender o desenvolvimento dos processos de separação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

This CU presents the main concepts of Mass Transfer. The different concepts of the syllabus are taught in

lectures while in class TP, these concepts are deepened through problem solving. In addition specific themes

for each of the courses with this syllabus are addressed. This program follows the classic contents of Mass

Transfer syllabus as can be seen by the correspondence between the subjects taught and literature adopted - of

reputable authors, and with similar objectives.
The UC is structured to allow integration of the chapters of the program and provide students with tools to

understand the development of separation processes.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Exposição dos fundamentos físicos e metodologias de abordagem de problemas, acompanhados de alguns
exemplos. Deixam-se para estudo individual a resolução de problemas mais complexos que exigem, suporte

informático. Propõem-se exemplos de dimensionamento, onde se aplicam algumas regras heurísticas

fundamentais de projecto.

Nas aulas teóricas apresentam-se os conceitos gerais, e nas aulas teórico práticas privilegia-se o ensino

baseado na resolução e discussão de problemas.
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As sessões de OT, permitem esclarecer dúvidas e debater problemas semanalmente.

As metodologias de ensino e os objetivos de aprendizagem estão adequadamente articuladas com as

metodologias de avaliação através do Manual de Boas Práticas de Avaliação do DQUA.

Na avaliação desta UC, os estudantes podem optar por avaliação discreta que compreende dois testes
escritos individuais, realizados durante o semestre, com peso 50 % cada ou por avaliação final realizada na

época de exames.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
In the lectures the general concepts are taught through application examples, promoting the learning and

understanding of specific knowledge of this CU. In TP classes, the focus is teaching and discussion based on

the resolution of problems (case studies).

OT sessions allow for the clarification of questions and discuss issues weekly with students.

The teaching methodologies and learning objectives are adequately articulated with the methodologies of

Manual of Practice Assessment of DQUA.

For evaluation, students can opt for discrete evaluation comprising two individual written tests conducted

during the semester, each weighing 50% or final evaluation performed at the examinations period.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

A metodologia de ensino está integralmente articulada com os objectivos de aprendizagem do seguinte modo: 
Os conceitos básicos da UC são leccionados nas aulas T recorrendo a exemplos de aplicação. Estes conceitos

são aprofundados nas aulas TP através da resolução de problemas.

Os testes ao longo do semestre propiciam:

i) um maior acompanhamento das matérias por parte dos alunos;

ii) divisão dos conteúdos da disciplina que são extensos em dois momentos distintos de avaliação

iii) informação constante sobre a evolução dos alunos, que permite ao docente corrigir problemas

atempadamente;
As OT funcionam para o esclarecimento de dúvidas, alargando-se o tempo para esclarecimento de dúvidas

perto das datas dos testes ou dos exames.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodology is integrally linked with the learning outcomes as follows:
The basic concepts are taught in class T using application examples. These concepts are further developed in

class TP by solving problems.

The tests throughout the semester provide:

i) further monitoring of the materials by the students;

ii) division of the contents of the discipline that are extensive in two distinct evaluation moments

iii) information on the progress of the students, which allows the teacher to correct problems along the

semester;
The OT goal is to clarify questions of students about the contents of the Syllabus. This time to clarify the

questions from the students is extended near the dates of tests or examinations.

6.2.1.9. Bibliografia principal:
E. L. Cussler, "Diffusion. Mass Transfer in Fluid Systems", Cambrifge University Press (1997). 

S. Middleman, "An Introduction to Heat and Mass Transfer. Principles of Analysis and Design", John Wiley

&Sons (1998).

M.N. Pinho, “Fundamentos de Transferência de Massa”, IST Press (2008).

Mapa IX - TRATAMENTO FÍSICO - QUÍMICO AGUAS EFLUENTES / PHYSICAL & CHEMICAL TREATMENT OF WATER AND
WASTEWATER

6.2.1.1. Unidade curricular:

TRATAMENTO FÍSICO - QUÍMICO AGUAS EFLUENTES / PHYSICAL & CHEMICAL TREATMENT OF WATER AND

WASTEWATER

6.2.1.2. Docente responsável e respectivas horas de contacto na unidade curricular (preencher o nome completo):

Luis Manuel Guerreiro Alves Arroja (112 h = 67 h TP + 45 h P)

6.2.1.3. Outros docentes e respectivas horas de contacto na unidade curricular:
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Maria Isabel Aparício Paulo Fernandes Capela (38 h = 23 horas TP + 15 h P)

6.2.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Aquisição de conhecimentos específicos que permitam dar resposta às necessidades de formação dos
engenheiros do ambiente que estejam envolvidos na avaliação, concepção, projeto, construção, operação e

manutenção de sistemas de tratamento de águas e águas residuais, no que respeita aos processos e

operações unitárias de natureza fisico-química.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Specific knowledge allowing the answering to the needs of environmental engineers involved in the

assessment, design, project, building, operation and maintenance of water and wastewater treatment systems

in what concerns the processes and unit operations of physical-chemical nature.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução; 2. Equalização e Homogeneização; 3. Tratamento Preliminar; 4. Coagulação – Floculação; 5.

Agitação e Mistura; 6. Neutralização; 7. Sedimentação (discreta, floculenta e impedida); 8. Flutuação; 9.

Amaciamento (método das barras e diagrama de Caldwell-Lawrence); 10. Filtração – Desidratação (filtros de

areia lentos e rápidos, filtro prensa, filtros de banda e centrífugas); 11. Desinfeção (cloro e compostos de cloro,

radiação ultravioleta e ozono); 12. Adsorção; 13. Permuta iónica; 14. Transferência de oxigénio (arejadores

superficiais e difusores); 15. Oxidação química avançada (reagente de Fenton, ozono, peróxido de hidrogénio)

6.2.1.5. Syllabus:

1. Introduction: 2. Equalization and Homogenization; 3. Preliminary treatment; 4. Coagulation – Flocculation; 5.

Mixing; 6. Neutralization; 7. Sedimentation (discrete, flocculent and hindered); 8.Flotation; 9. Water softening
(bar diagram and Caldwell-Lawrence diagram);10. Filtration - Sludge dewatering (slow and rapid sand filters,

press filters, belt filters, centrifuges); 11. Disinfection (chlorine and chlorine compounds; UV radiation;

ozone);12. Adsorption;13. Ion exchange;14. Oxygen transfer (surface aerators and diffusers);15. Advanced

chemical oxidation (Fenton reagent, ozone and hydrogen peroxide)

6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

O conteúdo programático cobre os principais processos e operações unitárias usadas no tratamento de águas

de abastecimento (doméstico e industrial) assim como no tratamento de águas residuais urbanas e industriais

na componente físico-química. A perspetiva de ensino está focada no dimensionamento e na interpretação de

resultados de operação destas unidades de tratamento quando inseridas numa estação de tratamento, sendo a

base dos objetivos da unidade curricular.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

The syllabus contains the major used unit processes and operations in the domestic and industrial water supply

treatment (WTP) as well as in the industrial and urban wastewater treatment (WWTP), excluding the biological

processes. The teaching perspective is focused in the design and operation of the different components (units)
of a WTP or WWTP, based on theoretical concepts and theories.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Nas aulas teórico-práticas é feita a apresentação e discussão dos temas, sendo resolvidos e discutidos
problemas considerados representativos. Os trabalhos práticos consistem na operação de sistemas fisico-

químicos à escala laboratorial, facilitando a assimilação dos conceitos teóricos. As aulas práticas destinam-se

a discussão e aprofundamento dos conceitos desenvolvidos nas aulas teórico-práticas, complementando o

estudo levado a cabo pelos estudantes. A avaliação é do tipo contínua, e consiste em três componentes:

componente teórico-prática (CTP), componente prática (CP) e componente relativa ao trabalho desenvolvido

pelos estudantes fora do horário escolar (CTC). A componente CTP consiste na realizaçãode três minitestes. A

componente CP consiste na realização de um trabalho prático laboratorial e elaboração do respetivo relatório.

A componente CTC consiste na resolução de problemas pelos estudantes fora dos tempos letivos (4
problemas).

NF = 0,6 CTP + 0,25 CP + 0,15 CTC

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The course in organized in theoretical-practical classes and laboratory classes. The theoretical-practical

classes are twice per week and include the presentation and discussion of the themes treated in the course. In

these classes a selected number of problems covering all the material of the course will be solved. The

practical classes consist in the operation of physical-chemical laboratory systems in order to allow the student
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to make the link between theory and practice.

The assessment is continuous type and based in three components: three short written tests (CTP), one report

related with the practical lab work (CP) and four exercises developed as home work (CTC).
Final mark = 0.6 CTP + 0.25 CTC + 0.15 CP

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

As metodologias de ensino estão divididas em dois grupos, de acordo com a natureza das componentes que
constituem a unidade curricular (teórico prática e prática). Na componente teórico prática é promovido o

desenvolvimento das capacidades de tomada de decisão através da resolução de exercícios de

dimensionamento. Na componente prática é promovida a capacidade de planeamento e análise crítica através

da realização de ensaios experimentais a nível laboratorial e escrita do respetivo relatório.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

The teaching methodologies are divided in two different groups in accordance with the components nature of

the course (TP classes and PL classes). In the TP component the decision making process skills are developed

by the design exercises solving process. In the PL component the planning and critical analysis skills are

promoted through the lab experiments execution and the written report.

6.2.1.9. Bibliografia principal:

Metcalf & Eddy. Wastewater engineering: treatment and reuse. 4th Ed. McGraw Hill International Editions. New

York. 2003.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adaptação das metodologias de ensino e das didácticas aos objectivos de aprendizagem das unidades

curriculares. 

A estrutura curricular foi organizada para garantir a aquisição das competências genéricas descritas para o

Mestrado Integrado, bem como as competências particulares descrita nas Fichas das UC. Tem-se em atenção

que os estudantes têm de aprender, compreender e aplicar conhecimentos tanto ao nível teórico como prático
(i.e. competências de natureza laboratorial e computacional adquiridas em aulas P). 

O ensino é presencial, com presença obrigatória nas aulas P (dada a sua natureza, não é possível desenvolver

as competências práticas fora da aula) e nas aula TP dos primeiros anos. O ensino é centrado no aluno,

promovendo-se a resolução de problemas e/ou mini-projectos (individualmente ou em grupo), num intervalo de

tempo pré-definido, recorrendo a pesquisa/recolha/selecção de informação de diversas fontes e à

apresentação escrita/oral dos resultados. 

Para promover a autonomia dos estudantes, a carga horária semanal é de 19-20h (1º ao 3ºano) e 15-16h (4º e
5ºano).

6.3.1. Adaptation of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

The curricular structure was organized to ensure the acquisition of the generic and specific skills described for
the Master programme, as well as particular competences described in Mapa IX for each curricular unit. As

above mentioned students have to learn, understand and apply knowledge both theoretical and practical (i.e.

nature laboratory and computational skills acquired in class P).

P classes are compulsory (participation is essential to develop practical skills) and TP classes of the first years

also. 

Teaching is student-centered, thus supported on problem-solving and/or mini-projects (individually or in a group)
activities subject to time constrains, and based on the search/collection/selection of scientific information from

various sources and the written/oral presentation of results. 

Student’s autonomous work is strongly encouraged and therefore in-class contact time is 19-20 h (1st to 3rd

year) and 15-16 h (4th and 5th year) per week.

6.3.2. Verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 

Semestralmente são realizados inquéritos aos alunos (no âmbito do SGQ) para aferir o tempo médio de

estudo/trabalho autónomo em cada UC. No geral, há uma correlação directa entre o nº de ECTS previstos e

percepcionados pelos estudantes, embora a percepção destes seja 10-20% inferior à prevista excepto nas UC

mais avançadas "Laboratórios de EQ" e Anteprojecto EQ onde a avaliação é contínua.
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6.3.2. Verification that the required students average work load corresponds the estimated in ECTS. 

Student surveys are conducted at the end of each semester (student surveys , SG_UC) . to measure the

average time of study/work a student spends on each curricular unit (UC). Generally, there is a direct

correlation between the number of ECTS established and the ECTS perceived by the student although 10-20%
lower than expected. The exception is for the more advanced curricular units "ChEng Laboratory" and "ChEng

Project" where evaluation is continuous.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos de
aprendizagem da unidade curricular. 

O DQ dispõe de um "Manual de Boas Práticas de Avaliação" baseado nos princípios genéricos enunciados pela

Quality Assurance Agency for Higher Education. No manual, disponível a todos os docentes e colaboradores,

preconiza-se:

"Definir clara e atempadamente os conteúdos programáticos em avaliação 

Colocar questões apenas sobre o que é ensinado e ao nível a que é ensinado 

Reduzir o impacto dos factores surpresa (dos conteúdos e da forma) e rapidez no resultado dos testes

Facultar a avaliação sobre um trabalho realizado antes de exigir a realização do próximo.
Definir claramente os critérios de avaliação de trabalhos do tipo monografia, ensaio, apresentação oral, etc... 

Garantir a uniformidade do processo de avaliação (não alterando os critérios durante o período lectivo,

uniformizando critérios em disciplinas com diversos docentes) 

Penalizar a fraude, de forma sistemática e proporcionada"

Situações anómalas são identificadas no âmbito da Comissão de Curso (RDis).

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning

outcomes. 

The Chemistry Dep. developed a Guide of good evaluation practices based on the generic principles enunciated
by the Higher Education Quality Assurance Agency.

The guide is available to all faculty staff and suggests: 

State clearly and early the syllabus contents for each evaluation 

Pose questions only about what was taught in class and at the depth it was taught 

Reduce the impact of the surprise factor (contents and form) and speed in test results 

Provide feedback (results) of the various tasks before the next-call of work 

Clearly define the evaluation criteria for reports, essays, oral presentation, etc. 

Ensure the uniformity in the evaluation process (maintain the criteria during all the academic period, standardize
criteria for numerous teachers) 

penalize fraud Systematically and fairly

Irregular situations are identified within the Course Committee (RDis - students report).

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas. 

Nas UC do 4º e 5º ano privilegia-se a avaliação contínua, baseada na realização de trabalhos/projectos que

envolvem a pesquisa e análise de informação científica/técnica, a realização de experiências/ simulações bem

como a correspondente recolha e análise de dados e posterior apresentação escrita/oral de resultados. 

Na Dissertação, os alunos são integrados nas Unidades de Investigação do DQ ou em empresas do sector
químico ou afim, realizando: pesquisa bibliográfica em bases de dados (Web of Science); planeamento e

execução da componente experimental, teórica e/ou de simulação do tema ; análise crítica dos resultados ;

apresentação escrita, clara e concisa, das várias etapas do trabalho; provas públicas de apresentação e

defesa (perante um Júri com avaliador externo).

Estas abordagens permitem a integração dos conhecimentos adquiridos e o desenvolvimento/consolidação de

competências essenciais para a actividade científica e inovação tecnológica.

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

Student evaluation in the 4th and 5th years is essentially based on works/projects that require gathering and

analyzing scientific/technical information, planning and performing experiments/simulations and the

corresponding data analysis and reporting of results (written/oral presentation) all useful skills for R&D.
In the master thesis (Dissertation), students are integrated in research groups (UA) or industrial companies of

the chemical sector or related, and independently complete the following steps: 

• review of the pertinent scientific literature (Web of Science); 
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• planning and execution of experimental, theoretical and/or simulation work related to the thesis topic; 

• critical analysis of results, presented in a written thesis that describes clearly and concisely the various

stages of the work 
• overall discussion before a Jury with an external examiner.

These methodologies facilitate the integration of knowledge and the development/consolidation of R&D skills.

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

2010/11 2011/12 2012/13

N.º diplomados / No. of graduates 24 21 19

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N years* 24 19 1

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 2 14

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 4

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

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. 

taxas de aprovação por área científica: TA1 / TA2 (*) 

ciências de base: (F) 62,3 / 48,6 ; (M) 60,3 / 43,3 ; (Q) 77,6 / 69,7 ; (I) 90,3 / 72,0 

especialidade: (EQ) 83,8 / 76,5 

complementares: (E) 90,7 / 88,6 ; (ECO) 70,3 / 54,5; (CEA) 97,3 / 80,9; (CEM) 100,0 / 95,2 ; (EGI) 89,7 / 79,4 

As TA são inferiores nas áreas F e M essencialmente porque são UC do 1ºano, envolvendo grandes números, e

porque as TA aumentam ao longo do curso devido à maior maturidade dos estudantes e à identificação com a

área cientifica nuclear do curso (TA1 por ano curricular: 1ºano - 55%; 2ºano - 66%; 3ºano - 73%; 4ºano - 87%;
5ºano - 99%). 

As diferenças entre TA1 e TA2 indicam percentagens elevadas de estudantes não avaliados. 

Nas UCs da área EQ as taxas de aprovação TA1 são regra geral superiores a 60% (média = 84%). 

As TA odos alunos MIEQ nas UC comuns são, regra geral, superiores à média.

(*) TA1=Aprovados/avaliados (%); TA2=Aprovados/inscritos (%) - valores médios para as UC do MIEQ.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related

curricular units. 

TA1 / TA2 (*) per scientific area: 

Physics (F) 62,3 / 48,6 ; Math (M) 60,3 / 43,3 ; Chemistry 77,6 / 69,7 
Chemical Eng (EQ) 83,8 / 76,5 

Informatics 90,3 / 72,0 ; Electronics 90,7 / 88,6 ; Economy 70,3 / 54,5

Environmental Sciences and Eng 97,3 / 80,9 

Materials Sciences and Eng 100,0 / 95,2 

Industrial Eng and Management 89,7 / 79,4 

Academic success rates (TA) are lower for F and M , essentially because the 1st year curricular units involve a

large number of students and TA increase along the study programme which can be attributable to greater
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maturity and motivation of the students. (TA1 per year : 1st - 55%; 2nd - 66%; 3rd - 73%; 4th - 87%; 5th - 99%).

The differences between TA1 and TA2 are related to the fraction of students non assessed. For EQ curricular

units, TA1 are generally higher than 60% (average= 84%)

(*) TA1=Approved/ evaluated (%); TA2=Approved/registered (%) 
average for the programme’s curricular units.

7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de

melhoria do mesmo. 
As UC podem ser sinalizadas, no âmbito do SGQ, por situações relevantes relatadas pelos estudantes (RDis),

pela baixa taxas de aprovação (TA1aprovados/inscritos), entre outras situações. 

Assim, caso a taxa de aprovação de uma UC se situe no percentil inferior do departamento responsável pela

leccionação (UO) é elaborado um Plano de Melhoria Obrigatório (PMO), que é analisado/validado pela(s)

Comissão de Curso e pela Comissão de Análise (CA) da UO. Estas comissões podem sugerir alterações no

PMO. 

O relatório global é submetido ao Director da UO, que se pronuncia sobre o comprometimento da UO face à
execução dos PMO uma vez que neles poderão possam constar medidas correctivas (recurso humanos e/ou

materiais) que devem ser garantidas pela gestão departamental.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 
Curricular units (UC) can be signalized (within the quality assurance system) due to relevant situations reported

by the students (RDis) , because of low academic success rates (TA1, number of students approved vs

registered) , among other situations. Therefore, if a UC is in the lower 10% of the Department TA1 rate it is

signalized with a PMO (compulsory improvement plan) that is discussed / sanctioned by the Degree Committee,

the Analysis Committee and the Director of the Department responsible for the UC. These committees can

suggest adjustments of the PMO.

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 w ith the study cycle area
65

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de actividade / Percentage of graduates that obtained

employment in other areas of activity
5

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
93

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. 

O Centro de investigação mais relevante para as atividades em Engª Química é CICECO, havendo contribuições
de outras unidades de investigação: CESAM e QOPNA.

CICECO “Centro de Investigação em Materiais Cerâmicos e Compósito”- Laboratório Associado 

Área de Investigação: ciência de materiais e engenharia, nanosistemas, energia, tecnologia da informação,

sustentabilidade e materiais biomédicos.

departamentos da UA: Química; Física; Engª de Materiais e Cerâmica.

CESAM “Centro de Estudos do Ambiente e do Mar” - Laboratório Associado 

Área de Investigação: ciências marinhas, ciências ambientais, qualidade atmosférica, biodiversidade e riscos

naturais. departamentos da UA: Ambiente e Ordenamento; Biologia; Engª Civil; Física; Geociências; Química.
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QOPNA – “Química Orgânica, Produtos Naturais e Agroalimentares” Unidade de Investigação EXCELENTE

Área de Investigação: Química e Bioquímica. 
departamentos da UA:Química

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark. 

For Chemical Engineering the most relevant research center is CICECO, an Associated Lab.

There are also collaborations with two other research units from the Chemistry Department: CESAM –

Associated Laboratory; QOPNA - Research unit (Excellent)

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. 

370

7.2.3. Outras publicações relevantes. 

Foram publicados 40 capítulos de livros e apresentadas mais de 500 comunicações em conferências

internacionais.

7.2.3. Other relevant publications. 

Over 40 book chapters and more than 500 communications in international conferences were presented.

7.2.4. Impacto real das actividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento

económico. 

Uma percentagem significativa de mestres e doutores em Engª Química da UA encontra-se a trabalhar em

empresas nacionais e internacionais. 

Criação da IDPoR (Investigação e Desenvolvimento em Polímeros de origem Renovável), que é um clube de

empresas que patrocina e colabora na investigação feita no grupo, incluindo algumas das teses de
doutoramento. 

Participação ativa na AIPQR (Associação das Indústrias Químicas, Petroquímicas e de Refinação) incluindo nas

atividades de formação avançada por esta patrocinada.

Foram produzidas as 2 patentes nacionais e 4 internacionais, algumas das quais em fase de licenciamento.

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

A significant percentage of our former Master and PhD students are working on national and international

companies.

The creation of IDPoR (Research and Development in Polymers of Renewable Origin), which is a business club

that sponsors and collaborates with the research done in the group, including the sponsoring of some doctoral

theses.

Active participation in AIPQR (Association of Chemical, Petrochemical and Refining Industries) including the
activities sponsored by this association in advanced training.

Two national and four international patents were produced, some of which are in negotiation aiming at being

licensed.

7.2.5. Integração das actividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e

internacionais. 

O grupo de docentes ligados à Engª Química na UA compõem o grupo 5 – Biorefinaria e Materiais

Macromoleculares do Laboratório Associado CICECO. Nos últimos 5 anos, este grupo 

teve 6 projetos QREN aprovados no valor de € 1,425,000

integrou 5 projetos europeus FP7 no valor de € 2,470,000 

obteve financiamento da FCT para cerca de 20 projectos nacionais, no valor de € 1,500,000.

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or

partnerships. 

The Chemical Engineering group compose the group 5 - Biorefinery and Macromolecular Materials of the

Laboratory Associate CICECO. 
This group over the past 5 years, 

had 6 QREN projects approved in the total amount of €1,425,000. 
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took part in 5 European FP7 projects amounting to €2,470,000. 

At national level they had about 20 FCT projects funded worth € 1,500,000.

7.2.6. Utilização da monitorização das actividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 

O investimento das universidades 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 -web of Science.

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.

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. 

O grupo de Engenharia Química teve nos últimos 5 anos um financiamento direto das empresas em 61

atividades de prestação de serviços e desenvolvimento de projetos conjuntos no valor de € 625,000 e tiveram 6

projetos QREN aprovados no valor de € 1,425,000.

O grupo participa também nos cursos de formação avançada lecionado no âmbito das atividades promovidas
pela AIPQR.

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training. 

The Chemical Engineering group had over the past 5 years, a direct financing from companies in 61 activities of
services and the development of joint projects in the total amount of € 625,000 and had 6 QREN projects

approved in the total amount of € 1,425,000. 

They also participate on the advanced formation for company workers organized in the framework of the

AIPQR.

7.3.2. Contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a acção cultural,

desportiva e artística. 

Colaboração com um grande número de empresas químicas nacionais como sejam a GALP, CUF,

Portucel/Soporcel, Caima, Sovena, Flexipol, Sonae, SAPEC, Mistolin, Prio, Partex, CIN, Euroresinas, Eurospuma.

Colaboração com institutos de investigação e outras organizações como RAIZ e IPQ.

Uma percentagem significativa de mestres e doutores em Engª Química pela UA encontra-se a trabalhar em

empresas nacionais e internacionais. 
Criação da IDPoR (Investigação e Desenvolvimento em Polímeros de origem Renovável), que é um clube de

empresas que patrocina e colabora na investigação feita no grupo, incluindo algumas das teses de mestrado e

doutoramento. 

Participação ativa nas atividades da AIPQR (Associação das Indústrias Químicas, Petroquímicas e de

Refinação) 

Foram produzidas as 2 patentes nacionais e 4 internacionais, algumas das quais em fase de licenciamento.

Participação regular de vários docentes em cafés de ciência para divulgação de temas relacionados com a
investigação desenvolvida.
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7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and

artistic activities. 
Collaboration with a large number of chemical companies such as GALP, CUF, Portucel / Soporcel, Caima,

Sovena, FLEXIPOL, Sonae, SAPEC, Mistolin, Prio, Partex, CIN, Euroresinas, Eurospuma.

Collaboration with research institutes and other organizations (eg. RAIZ and IPQ).

A significant percentage of former Chemical Eng. students (MSc & PhD) is working on national and international

companies.

The creation of IDPoR (R&D in Polymers of Renewable Origin), a business club that sponsors and collaborates

with the research group, including sponsoring of some doctoral theses.

Active participation in AIPQR (Association of Chemical, Petrochemical and Refining Industries) including the
activities sponsored by this association in advanced training.

Two national and four international patents were produced, some of which are in negotiation aiming at being

licensed.

Regular participation of several faculty members in science cafés for increasing the public awareness of

science.

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 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 programme and the education

given to students. 

The available information concerning the institution, the curricular programmes and teaching methods, is

provides by a number of university bodies and services, particularly the Communication, Image and Public

Relations Services (SCIRP) 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 organization of the Science and Technology Week, the Summer Academy, and other

events, to promote UA and attracting new motivated publics.

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros / Percentage of foreign students 4.3

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade / Percentage of students in international mobility programs 0.9

Percentagem de docentes estrangeiros / Percentage of foreign academic staff 15

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 

Os objectivos do curso

-são adequados à missão e estratégia da UA contribuindo para a sua competitividade (nacional e internacional)

-cumprem os requisitos de formação internacionais (EFCE, ENAEE e OE; cf. selo de qualidade OE+Eurace)
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-promovem a formação de graduados aptos para o exercício da profissão, tanto ao nível do mestrado como a

um nível intermédio (licenciatura), ou para a prossecução de estudos num 3º ciclo

-assentam em ensino multi e interdisciplinar, ministrado por um corpo docente qualificado (inclusive nas áreas

científicas de base), com uma distribuição equilibrada de ensino teórico e experimental
-culminam com a realização de uma Dissertação (30 ECTS, no 10º semestre) baseada em atividades de

investigação fundamental/aplicada e/ou desenvolvimento tecnológico, realizadas em unidades de investigação

(com classificação Excelente) ou em parceria com empresas e indústrias do sector químico

-são divulgados internamente e para o exterior (cf. ECTS/DS Label da UA).

8.1.1. Strengths 

Course objectives

-are adequate, considering the strategic aims and the mission of the University, and contribute to national and

international competitiveness

-comply with international teaching standards (EFCE, ENAEE and OE; cf. quality Label OE+Eurace)

-produce graduates, at the 1st or 2nd cycle levels, with adequate skills for entry into the job market or with the

possibility of starting 3rd cycle studies
-are based on multi- and interdisciplinary teaching by specialized staff , with a good balance between theoretical

and laboratory-based teaching activities

-conclude with a full time project dissertation (30 ECTS) based on fundamental/applied research activities and/or

on technology development in research groups classified with Excellent (by FCT) or in collaboration with

companies or industries actuating in the chemical sector or related areas

-are extensively publicised both internally and externally (cf. UA holds the ECTS/DS Label) 

8.1.2. Pontos fracos 

Os pontos fracos do plano curricular inicial foram minimizados com a recente alteração curricular (atualmente,

a Dissertação é realizada no último semestre lectivo, em exclusividade; reforçaram-se as componentes

lectivas de "Projeto de EQ" e "Laboratórios EQ"; reorganizaram-se as unidades curriculares (UC) optativas).

No entanto, alguns aspectos operacionais colidem com os objectivos do curso, nomeadamente:

- é difícil garantir o funcionamento de todas as UC opcionais da área científica EQ e implementar estratégias de

ensino/avaliação centradas nos estudantes (avaliação contínua), de um modo generalizado, devido à

sobrecarga do corpo docente (atividades lectivas, de gestão académica, de investigação e extensão

universitária).

- os estudantes podem frequentar UC mais avançadas sem a aquisição das competências e conhecimentos

considerados como pré-requisito pelo docente responsável da UC

8.1.2. Weaknesses 

The weak points have been reduced in the recent curriculum revision (that consisted mainly in separating the

component of Dissertation and Chem Eng Project, the reinforcement of Chem Eng Project Design and Chem
Eng lab classes, and the reorganization of the elective curricular units). Presently, it is possible to carry out the

Dissertation exclusively during the final semester.

However the following practical aspects impinge on the course objectives:

-It is difficult to offer all the Chem Eng electives and to utilize continuous evaluation methods extensively, due to

the teaching staff work overload (teaching hours per week are high and theres is a constant demand to be

involved in administrative tasks (Departmental and University), outreach and research activities
-Students may enrol in more advanced UC without having completed prrevious UCs to develop the skills and

acquire the knowledge recommended as prerequisite.

8.1.3. Oportunidades 

A participação do DQ em programas interdepartamentais e interinstitucionais, na área científica EQ e áreas
afins (PD de base empresarial EngIQ, PD em Química Sustentável, PD em Nanociências e Nanotecnologia, entre

outros e Mestrados Erasmus mundus e.g. FAME) aumenta a visibilidade da Engª Química e oportunidades de

formação para os graduados, na UA (em 3º ciclos de continuidade ou 2º ciclos alternativos).

As parcerias com clubes de empresas (AIPQR - Associação das Indústrias da Petroquímica, Química e

Refinação, ISPG – Instituto do Petróleo e do Gás, RCP - Rede de Competência em Polímeros), a inserção da UA

numa região com forte atividade industrial no sector químico, são uma oportunidade para a formação dos
estudantes (tese em empresa) e sua inserção profissional. 

A estratégia de colaboração da UA com os países da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa)

permitirá alargar as parcerias em termos de investigação, formação académica e inserção profissional dos
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graduados.

8.1.3. Opportunities 

The involvement of DQ in inter departmental/institutional programs in EQ and related scientific areas (e.g.

business-based PhD EngIQ, PhD in Sustainable Chemistry, PhD Nanoscience and Nanotechnology, and Masters
Erasmus Mundus - FAME) increases the visibility of Chem Eng and provides training opportunities for

graduates at UA (in a 3rd cycle in the same area or in 2nd cycle alternative courses).

Partnerships with business associations (AIPQR - Association of Petrochemical Industries, Chemicals and

Refining, ISPG - Institute of Oil and Gas, RCP - Polymer Competence Network) and the location of the University

in a region with strong chemical industrial activities are opportunities for student training (thesis carried out at

companies) and professional networking.

The UA strategy of collaboration with CPLP countries (Community of Portuguese Language Countries) will

provide many opportunities for research and academic partnerships and will enhance the employability of UA

graduates.

8.1.4. Constrangimentos 

A diminuição do número de potenciais candidatos e de vagas no Concurso Nacional de Acesso e as taxas de

abandono escolar (por motivos académicos e/ou socioeconómicos) podem comprometer a sustentabilidade do

curso. 

A indefinição das políticas de financiamento público, para o Ensino Superior e Investigação, comprometem a
manutenção e atualização de recursos materiais e humanos da UA, nomeadamente as hipóteses de novas

contratações e de progressão na carreira para docentes / investigadores da área científica EQ.

8.1.4. Threats 

The reduction in the number of potential candidates and vacancies for the yearly National Competition for
University Access, coupled with dropout rates (for academic and/or socio-economic reasons) may compromise

the sustainability of the programme.

The uncertainty in Portuguese public funding policies for Higher Education and Research, compromises the

maintenance and upkeep of material and human resources at UA namely the possibilities to hire new staff and

for career progression for Chem. Eng teachers and/or researchers.

8.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

8.2.1. Pontos fortes 

O DQ, a unidade orgânica responsável pela gestão e funcionamento do curso MIEQ, tem elevada reputação

científica e académica, nacional e internacional. Além disso, a estrutura matricial da UA permite e promove a

colaboração de docentes/investigadores especializados em todas as áreas científicas relevantes para o curso.

A Direção de Curso reúne regularmente com os docentes da área EQ, os estudantes e a Comissão de Curso. 

Semestralmente, são realizados relatórios de autoavaliação pelos docentes e inquéritos aos estudantes (com

taxas de resposta elevadas) sobre o funcionamento das unidades curriculares (UC) no âmbito do processo

SGQ_UC. Este processo proporciona, à Direção de Curso e ao Diretor do DQ, uma visão integrada do

funcionamento dos cursos e UC da sua responsabilidade. 

Os processos de gestão académica (emissão de pautas, sumários, creditações, etc.) são realizados via
plataforma electrónica.

8.2.1. Strengths 

The Chem. Dept (DQ), the unit responsible for the management and operation of the Chem Eng course (MIEQ),
has an excellent scientific and academic reputation both nationally and internationally. Moreover, the matrix

structure of the University promotes collaboration between lecturers/researchers specialized in many scientific

areas relevant to the course.

The course directors meet regularly with staff, students and the course committee. Reports and self-

assessment surveys for teachers and students (with high response rates) concerning the operation of the

course units (UC) are carried out at the end of every semester (called SGQ_UC). This process provides, the

course Director and the Chem Dept Director with an integrated view of how the course, and each UC, is
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functioning.

The academic management processes (timetables, summaries, accreditations, etc..) are all carried out online

via an electronic platform.

8.2.2. Pontos fracos 

Os inquéritos aos estudantes: são obrigatórios para todos os inscritos na UC, independentemente de terem

assistido às aulas e participado na avaliação; são realizados após a época final de exames, o que pode
distorcer as repostas sobre o funcionamento da UC; não têm um mecanismo de verificação da consistência

das repostas.

A sinalização da UC com um plano de melhoria obrigatório (PMO) é baseada na taxa de aprovação dos inscritos

(TAI) (independentemente de terem frequentado a UC) tomando como referência o percentil inferior da TAI de

todas as UC do Departamento responsável (no caso do DQ comparam-se três áreas científicas distintas: Q, BQ

e EQ). A sinalização da UC com PMO pode conduzir ao “facilitismo académico”.

O cansaço acumulado com os procedimentos do SGQ_UC (tanto da parte de docentes como de estudantes) e a

pouca visibilidade do contributo real das respostas aos inquéritos para encontrar soluções de melhoria em

tempo útil.

8.2.2. Weaknesses 

The student surveys about the UC are compulsory for all enrolled students regardless of whether they attended

classes and participated in the evaluation or not. They are performed after the final exams, which can twist the

perceived picture of the UC operation, and do not have a mechanism to check the consistency of the students’

response.

The implementation of a UC compulsory improvement plan (PMO) is based on the rate of approval (TA) of those
enrolled (regardless of whether they attended the UC) compared to the lower percentile of the TA of all the UCs

of a Department (In the case of the DQ the TA is compared over three distinct scientific areas: Q, BQ and EQ).

There is a risk to lower the standards to avoid a PMO.

The accumulated fatigue (both for faculty and students) and the perceived ineffectiveness of SGQ_UC to find

proper solutions in time.

8.2.3. Oportunidades 

Este processo poderá promover a reflexão sobre a estrutura dos inquéritos (consistência das respostas; a

escala usada, de 1 a 9, etc.), a periodicidade de realização dos relatórios de Docência (RDoc) e Discência

(RDis), a taxa de aprovação de referência para sinalização com PMO. Atualmente é considerada a TAI (rácio
aprovados/inscritos) embora também sejam disponibilizados os resultados de TAA (rácio

aprovados/avaliados).

8.2.3. Opportunities 

This process allows reflection on the structure of the questionnaires (consistency of responses, the scale used,
1-9, etc..), the periodicity of the teaching (RDoc) and learning (RDis) reports, and the approval rate adopted as

reference to identify a UC for PMO (presently the ratio approved/enrolled is considered even though the ratio

approved/assessed are available)

8.2.4. Constrangimentos 

A carga burocrática associada ao SGQ_UC, com resultados ainda pouco visíveis, conduz à desmotivação de

todos os participantes. Por outro lado, a segmentação/duplicação do pedido de informação académica (Dossier

Pedagógico da UC, Sumários lançados no PACO, divulgação de informação para o exterior via acesso.ua.pt e

para o interior via página e-learning, elaboração de relatórios de auto-avaliação (e.g. A3ES e OE+Eurace) )

sobrecarrega o corpo docente desnecessariamente.

8.2.4. Threats 

The bureaucratic burden associated with SGQ_UC with so far small visible results, leads to low motivation for

all those involved. Besides, there is a large degree of segmentation and/or duplication in the collection of

academic information (UC teaching dossier and class summaries launched in PACO; production of public
information via acesso.ua.pt and via the e-learning system, autoevaluation reports e.g. A3ES and OE+Eurace,

etc) that overloads academic staff unnecessarily.
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8.3. Recursos materiais e parcerias

8.3.1. Pontos fortes 

Campus moderno e atrativo com excelentes infraestruturas: salas de aula e anfiteatros, laboratórios de aulas

equipados com material didático para as diferentes áreas científicas, salas de informática e software

(genérico/específico de EQ), biblioteca central com livros/revistas científicas, sistema de videoconferência,

oficinas de vidro e metalomecânica, um armazém central (para reagentes químicos, material de vidro e gases

industriais), serviços de apoio académico/administrativo e de ação social. 
Acesso a recursos eletrónicos (B-on, WoK, …), plataforma de e-learning e rede wireless em todo o campus. 

Excelentes infraestruturas de investigação e parcerias com universidades e empresas

nacionais/internacionais, relevantes para a formação científica em EQ.

Existência de gabinetes direcionados para a promoção de investigação/transferência de tecnologia (Gabinete

Universidade Empresa, GUE) e para a inserção profissional de estagiários e diplomados (GESP e coordenador

de estágios do DQ).

8.3.1. Strengths 

A modern and attractive campus with excellent infrastructure: well equipped classrooms, lecture halls, and

laboratories for different scientific areas; computer rooms and software (specific/generic for EQ); a central
library, a videoconferencing system, glass and metal workshops, a central store (for chemicals, glass and

industrial gas equipment), academic/administrative support and social services.

Access to online resources (B-on, WoK etc.) an e-learning platform and wireless network throughout the

campus.

Scientific training in EQ is enhanced by excellent research infrastructure and by many partnerships with

universities and national/international companies.

Existence of technology transfer expertise for the promotion of UA research (Office University Business - GUE)

and for enhancing the employability of trainees and graduates (Office for internship and employability of UA

graduates – GESP, internship coordinator at Chem Dept).

8.3.2. Pontos fracos 

O ensino, predominantemente em português, é uma barreira à mobilidade de estudantes europeus para o curso.

Por outro lado, fatores socioeconómicos limitam a mobilidade estudantil (intercâmbio Erasmus e/ou realização

da Dissertação em empresas fora do distrito) e a sobrecarga lectiva condiciona a mobilidade académica do

corpo docente.

Os custos associados ao funcionamento das UC laboratoriais (material e reagentes, licenças de software,
manutenção/renovação do equipamento científico) e a diminuição conjunta do investimento público (ensino e

investigação) e das empresas (projetos e contratos de prestação de serviços) comprometem o equilíbrio

orçamental do DQ. O modelo de financiamento dos departamentos tem afetado, desde 2011, as atividades

desenvolvidas no âmbito da UC Dissertação

Os espaços são desadequados para algumas atividades (salas de estudo e trabalhos de grupo; realização de

exames - a capacidade reduzida leva à multiplicação de salas e vigilantes (docentes) ).

8.3.2. Weaknesses 

Teaching predominantly in Portuguese, does not encourage non-Portuguese European students to choose the

course. There are also socio-economic factors that limit Portuguese student mobility via Erasmus exchange

programs and/or internships in companies outside the district. Academic mobility is severely restricted due to
teaching/administrative overload.

The costs associated with the operation of laboratory based UCs (materials and reagents, software licenses,

maintenance/renewal of scientific equipment) and the widespread economic crisis has decreased public

(education and research) and business (projects and service contracts) investment thus placing great strain on

the DQ budget. The UC Dissertation is not financed beeing supported by the research units since 2011

There are too few rooms available for students to study individually or to work in group. The low capacity of
available examination rooms leads to an increase in the number of rooms and invigilators necessary for each

exam.
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8.3.3. Oportunidades 

A participação em programas doutorais interdepartamentais e interinstitucionais, as parcerias com clubes de
empresas (AIPQR, ISPG, RCP) e a proximidade do parque industrial de Estarreja são uma oportunidade para a

afirmação da formação/investigação em Engenharia Química na UA.

A estratégia de colaboração da UA com os países da CPLP permite aumentar o número de potenciais

candidatos (internos e externos) a programas de intercâmbio e/ou mobilidade. O ensino, predominantemente

em português, é neste caso, uma mais-valia.

A recente alteração curricular, que possibilita a realização da Dissertação em regime de exclusividade (à

maioria dos estudantes) potencia a cooperação com um maior número de empresas e aumenta as perspetivas

de inserção profissional dos diplomados.

8.3.3. Opportunities 

Participation in interdepartmental and inter-institutional doctoral programs, partnerships with business

associations (AIPQR, ISPG, RCP) and the proximity of the Estarreja industrial park are opportunities to

implement student training and/or research programs in Chemical Engineering at UA.

The strategy of UA collaboration with the CPLP countries can increase the number of potential candidates

(internal and external) for exchange and/or mobility programs. Teaching, predominantly in Portuguese, is in this

case an asset.

The recent curriculum adjustment allows the students to concentrate solely on the Dissertation UC (true for

most students) and enhances cooperation with a larger number of indsutries and increases the employability

prospects of our graduates.

8.3.4. Constrangimentos 

Fatores socioeconómicos e a barreira linguística diminuem a mobilidade dos estudantes. 

A diminuição sistemática e continuada do investimento público (para ensino e investigação) compromete o

equilíbrio orçamental do DQ bem como o grau de satisfação do pessoal não docente, do corpo docente, dos

investigadores e dos estudantes. 

As empresas nacionais do sector químico e afim, não têm a tradição e/ou capacidade para investir em

atividades de I&D (realizadas na UA ou em parceria com a UA) no âmbito da UC Dissertação.

8.3.4. Threats 
Socio-economic factors and the language barrier decrease the mobility of students.

The systematic and continuous decrease in public investment (education and research) introduces increased

pressure on the DQ budget and impacts on the satisfaction levels of the faculty, non-teaching staff and students.

National companies in the chemical sector (or related areas) do not have the tradition and/or ability to invest in

R&D activities (done at UA or in partnership with UA) developed by students in the UC Dissertation . 

8.4 Pessoal docente e não docente

8.4.1. Pontos fortes 

A estrutura matricial da UA permite o ensino por um corpo docente estável e academicamente qualificado,

inclusive nas áreas científicas de base (F, M, Q e I). Há colaboração regular de um docente com atividade

industrial nas UC de Projeto EQ (no 3º e 5º ano). 

A investigação em EQ na UA é reconhecida internacionalmente (3º lugar nacional / 161º mundial no Taiwan

ranking-2013; Estudo Bibliométrico da FCT-2011). Os investigadores do Ciceco (da área EQ ou afim) colaboram

na orientação da UC Dissertação. 

Existem procedimentos de avaliação da atividade docente, nas vertentes de ensino e de investigação, que

potenciam a melhoria contínua das competências científicas e pedagógicas. 

O pessoal não docente tem formação adequada às funções que desempenha, é competente e dedicado. O
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apoio aos laboratórios de EQ é garantido por um técnico superior com licenciatura e mestrado em Engª

Química. O equipamento científico de utilização transversal é operado por técnicos especializados.

8.4.1. Strengths 

The matrix organisational structure at UA allows teaching to be carried out by a stable and academically

qualified faculty inclusive in the basic science areas (Phys, Math, Chem and Computation). The regular

collaboration of industrial experienced staff for Chem Eng Project & Design courses (3rd and 5th years).

Research in EQ at UA is recognized internationally (3rd place in Portugal, 161st world Taiwan rankings 2013;
FCT bibliometric study -2011). Ciceco researchers (EQ or related areas) collaborate in the supervision of

Dissertations.

The evaluation procedures of faculty (teaching and research activities ) allows for continuous improvement.

The non-teaching staff have appropriate training for their jobs and are competent and dedicated. Technical

support for the Chem Eng Labs is carried out by a senior technician with bachelor and master's degree in

Chemical Eng. Wide-ranging scientific equipment is operated by specialized technical personnel. 

8.4.2. Pontos fracos 

Diminuição acentuada dos recursos humanos do DQ, em especial nos últimos três anos, sem perspetivas de

renovação a curto prazo. 
Instabilidade da situação profissional dos investigadores. 

Oportunidades para progressão na carreira (docente e não docente) são limitadas.

Sobrecarga do corpo docente devido à componente lectiva (elevado número de UC e horas de contato) e à

solicitação constante e crescente para atividades de gestão académica, gestão de projectos, extensão

universitária etc.

O procedimento de avaliação do desempenho da atividade docente (recolha de informação, divulgação de

respostas, impacto da avaliação), recentemente implementado, necessita de melhorias.

8.4.2. Weaknesses 
Decrease in human resources at the DQ, especially over the last three years. 

Opportunities for career development (teaching and non-teaching) are also limited. 

Instability in the professional status of researchers, short term contracts etc.

Teaching staff is overloaded with teaching activities (high number of courses and teaching hours) and due to a

constant and growing demand for administrative, research and outreach activities.

The recently implemented procedure for assessing the performance of teaching activities (gathering of
information, dissemination of responses, impact of assessment) needs improvement.

8.4.3. Oportunidades 

A participação em ciclos de estudo (mestrados e doutoramentos) e projetos de investigação, nacionais e
internacionais, bem com as parcerias com clubes de empresas (AIPQR, ISPG, RCP) são um desafio e uma

oportunidade para a afirmação do corpo docente da Engenharia Química.

8.4.3. Opportunities 
Participation in national and international 2nd/3rd study cycles (masters and doctoral programs) and in research

projects, as well as in partnerships with business associations (AIPQR, ISPG, RCP), is a challenge and an

opportunity for the Chemical Engineering faculty.

8.4.4. Constrangimentos 
Fortes restrições orçamentais dificultam a renovação dos recursos humanos do DQ, o reforço do corpo

docente em áreas científicas emergentes, a contratação de colaboradores com experiência industrial relevante

(convidados a tempo parcial) e a abertura de concursos para progressão na carreira (de docentes,

investigadores e pessoal não docente).

8.4.4. Threats 
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Severe budget constraints hinder the renewal of human resources at the DQ, the strengthening of faculty in new

emerging scientific areas, the hiring of part-time employees (Invited Professors) with relevant industrial
experience and the opportunities for career development (teachers, researchers and non-teaching staff).

8.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

8.5.1. Pontos fortes 

O posicionamento do curso a nível nacional (3º lugar, entre os cinco cursos congéneres) no que concerne a

ocupação das vagas e a classificação do último colocado. No período em análise aumentou o nº de colocados
em 1ª opção, a classificação média dos colocados e nota do último colocado, apesar da diminuição do nº total

de candidatos ao Ensino Superior e das notas dos Exames Nacionais.

A existência de estruturas de apoio (social, pedagógico, psicológico, de inserção profissional), as atividades de

integração dos caloiros, as iniciativas de divulgação/promoção do curso (e.g. Núcleo de Estudantes – NEEqUA,

Portal do antigo aluno EQ, Jornadas do DQ, Semana Aberta C&T ).

O reconhecimento da formação ministrada, baseado no bom desempenho académico em programas de

doutoramento e mobilidade (e.g. Erasmus) e na opinião dos empregadores.

O processo SGQ que proporciona, às estruturas dirigentes, uma visão integrada do funcionamento das UC e do

curso na perspetiva dos docentes e discentes.

8.5.1. Strengths 

The course is in 3rd place among five similar courses in Portugal (ratio of enrolled students/vacancies, and

Minimum entrance mark). Over the period in analysis, the Nº 1st option enrolments, the Minimum and average

entrance mark have increased, in spite of the low number of candidates for higher education and the National

Exam grades.

The existence of support structures (e.g. social, educational, psychological, employability), activities to welcome

new students and disseminate/promotion the course (eg. Student nucleus NEEqUA , Portal of Chem Eng alumni,

Sci&Tech open week)

The good academic performance of students (in doctoral or mobility programs e.g.Erasmus) and the positive

feedback provided by employers.

The SGQ_UC process provides the Dept and Course Director with an integrated view of the operation of all UC

and the course on the whole, from the perspective of teachers and students.

8.5.2. Pontos fracos 
O acolhimento aos novos estudantes (vulgo, a praxe) apesar de proporcionar a sua integração estende-se por

um período demasiado longo.

A reduzida participação dos estudantes nos programas de mobilidade. 

Taxas de abandono escolar superiores ao desejável.

8.5.2. Weaknesses 

Welcoming activities (“praxe”) to facilitate the integration of new students extend over too long a period.

Low participation of students in mobility programs.

Undesirable drop out rates.

8.5.3. Oportunidades 

A participação do MIEQ no Programa Tutoria UA (13/14) com o objectivo de promover a integração/identificação
dos novos estudantes com a UA e o curso, proporcionar ferramentas facilitadoras do sucesso escolar

(formação em métodos de estudo, pesquisa bibliográfica, gestão de tempo, etc.) e identificar precocemente o

risco de abandono escolar. 

A realização da Dissertação em ambiente industrial (cf. Bolsa de estágios DQ), acessível a um maior número de

estudantes com a recente alteração curricular, ou em Unidades de Investigação contribuirá para a sua inserção

profissional.
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As parcerias industriais da UA (AIPQR, ISPG, RCP e demais colaborações dos docentes do DQ com indústrias

nacionais) e a estratégia de colaboração com os parceiros da CPLP, proporcionam oportunidades de

colaboração académica, científica e tecnológica com impacto na captação de novos estudantes e na inserção

profissional dos diplomados.

Reconhecimento internacional da investigação realizada na UA, na área científica EQ.

8.5.3. Opportunities 

The participation of MIEQ in UA tutoring programs (2013/14), to aid the integration and identification of new

students with UA and the course, will provide training for “study methods”, “literature search”, “time

management”, etc. and will allow early identification of dropout-risks.

Research activities in UA or industrial placement during the Dissertation (internships), now accessible to a

larger number of students due to the recent curriculum adjustment, contributes to student employability.

Industrial partnerships at UA (AIPQR , ISPG , CPR and other faculty collaborations with national industries) and

collaboration with CPLP partners, provide opportunities for academic collaboration with scientific and

technological impact that will attract new students and increase alumni employability.

International recognition of EQ research conducted at UA (Taiwan ranking - 2013).

8.5.4. Constrangimentos 
A redução da população jovem (público alvo) e a fraca apetência pela formação em Físico-Química e em

Matemática (as duas provas de ingresso) no ensino secundário, conduz à redução do número de potenciais

candidatos/colocados o que, juntamente com a taxa de abandono escolar, poderá comprometer a

sustentabilidade do curso.

O desequilíbrio do número de colocados quanto à proveniência regional (cerca de 90% provenientes do

Norte/Centro de Portugal) e a forte concorrência a Norte de um curso de formação similar.

A reduzida participação dos estudantes nos programas de mobilidade (Erasmus) poderá esvaziá-los. 

8.5.4. Threats 

The reduction in birth rates and subsequent reduction in student numbers coupled with low school uptake in
Physical Chemistry and Mathematics (both entrance exams for Chem Eng) leads to a reduction in the number of

potential candidates. This along with the high drop out rate may undermine the sustainability of the course.

The imbalance concernign the home region (about 90% are from North/Central Portugal) of the MIEQ students,

and the strong competition from another institution in the North of Portugal for these students.

The low participation of students in Erasmus (or similar) mobility programs could lead to their closure.

8.6. Processos

8.6.1. Pontos fortes 

A definição clara e atempada dos objectivos de aprendizagem/avaliação e do trabalho expectável (expresso em

ECTS) no Dossier Pedagógico da Unidade Curricular (DPUC). 

O papel da Direção de Curso na coordenação dos conteúdos e atividades de avaliação das UC, para garantir

um equilíbrio entre avaliação contínua/discreta/final, evitar a sobreposição de conteúdos e datas de avaliação,

garantir a diversidade de métodos de trabalho e avaliação (exames, trabalhos/projetos individuais ou em grupo,

comunicação escrita, oral e/ou em painel de resultados, etc.).

A possibilidade de realizar a Dissertação em ambiente industrial (cf. Bolsa de estágios do DQ ou tema

autoproposto) ou inseridos em Unidades de Investigação com avaliação "Excelente".

O reforço do ensino laboratorial na área EQ, da componente de Projeto EQ e da componente de Dissertação

com a recente revisão curricular.

A conclusão do 3º ano curricular dá acesso ao diploma de Licenciatura em Ciências de Engª Química.

8.6.1. Strengths 
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The clear and early definition of the learning objectives, the type of evaluation methods and the expected
workload (expressed in ECTS) that is available in the Teaching Dossier (DPUC).

The role of Course Directors in the coordination of contents and evaluation methods/activities for all UCs, to

ensure a balance between continuous/discrete/final evaluation, avoids overlapping of contents an exam-dates

and the balance of diverse working methods (exams, individual or group projects, written/oral/panel

presentations).

The possibility to carry out the UC Dissertation in industries or Companies form the Chemical sector (DQ
internships list ) or integrated in Research Units assessed as Excellent.

Chem Eng laboratory teaching, Chem Eng Project and Dissertation UCs have been reinforced (In the recent

curriculum adjustment )

The conclusion of the 3rd academic year provides the students with a degree in “Bachelor of Science in

Chemical Eng”.

8.6.2. Pontos fracos 

O contacto reduzido com a atividade profissional antes do 5º ano (na Dissertação). 

O modelo de financiamento da UC Dissertação. 

Os espaços disponíveis para estudo e/ou trabalho de grupo (limitados em número e horário) dificultam a

rentabilização do tempo na Universidade para estudo autónomo e o eventual recurso a colegas mais velhos,

monitores e/ou docentes para acompanhamento dessas atividades.

O tempo de estudo/trabalho estimado pelos estudantes (regra geral, 15-20% inferior ao definido em ECTS). 

Os pré-requisitos (conhecimentos e competências) definidos no DPUC não são vinculativos.

8.6.2. Weaknesses 

Limited contact of the students with Chem Eng professional activities before the 5th year (Dissertation).

The lack of funding for the UC Dissertation .

The limited number of spaces (and opening hours) for study and/or group work does not allow the students to

use their free time effectively at UA for independent study or for consultation with older colleagues and/or staff.

The (self)estimated time students spend studying that is generally 15-20% below the level set by faculty.(ECTS)

The prerequisites (knowledge and skills) set out in the DPUC are not vinculative to enroll in the UC.

8.6.3. Oportunidades 
Aproveitar os processos de autoavaliação (SGQ, A3ES, OE+Eurace) para pensar e reorganizar os objetivos do

curso (plano curricular, UC optativas, métodos de ensino/avaliação etc) tendo em vista a missão da UA e do

DQ, os novos desafios em EQ e a inserção profissional dos diplomados.

Tirar partido das Unidades de Investigação e da participação da UA em programas interinstitucionais e em

clubes de empresas (AIPQR, ISPG, RCP), para promover a integração dos estudantes em atividades de

investigação fundamental e/ou aplicada, realizar visitas de estudos, seminários e/ou palestras de carácter

industrial, etc. 

Aproveitar a estratégia de colaboração da UA com parceiros da CPLP para divulgar o curso e as competências

dos diplomados bem como das oportunidades de colaboração no ensino/investigação.

Mobilizar docentes e estudantes para o Encontro Nacional do Estudantes de Engª Química (Aveiro - Abril de

2014) e outras atividades para divulgação do curso a nível nacional e internacional.

8.6.3. Opportunities 

The harnessing of the UA assessment processes (SGQ_UC, A3ES, OE + EURACE) allows reflection on: the

organization of the course and its objectives in relation to the UA and DQ missions; the employability of

graduates; the curriculum; the organization of UCs; and teaching methods/assessment.
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Capitalise on our excellent Research Units and the involvement of the UA in inter-institutional programs and

business associations (AIPQR, ISPG, RCP), to promote the student integration in basic or applied research, to

carry out study visits, and to invite professional to participate in industrial seminars and/or lectures.

Use the strategy of UA collaboration with CPLP partners to promote the EQ course and the skills of our

graduates and to provide opportunities for collaboration in teaching/research .

Mobilise teachers and students for the National Meeting of Chem Eng Students (Aveiro - April 2014) and other

national and international outreach activities as a mean to promote the MIEQ programme.

8.6.4. Constrangimentos 

A preparação/motivação dos estudantes do ensino secundário nas áreas científicas de base (F, Q e M) pode

estar na origem do elevado insucesso escolar nas UC do 1º ano dos cursos de engenharia (e consequente

abandono).

A possibilidade dos estudantes se inscreverem em UC para as quais não têm competências (requisitos

definidos no DPUC não são vinculativos, i.e. não existe um sistema de precedências excepto para a UC

Dissertação), de terem disciplinas em atraso de anos curriculares diferentes e em número excessivo (até 36

ECTS por semestre) contribui para o insucesso escolar . 

A actual conjuntura económica (no DQ, na UA e em Portugal) podem limitar a inserção dos estudantes em

atividades de investigação e/ou desenvolvimento tecnológico durante a realização da UC Dissertação.

8.6.4. Threats 

The preparation/motivation of high school students in basic science subjects (Phys, Chem and Math) can be the

cause of high failure rates in 1st year UCs (and subsequent abandonment) of engineering programmes.

The non-enforcement of prerequisites (for certain UCs) and the existence of students with UCs not successfully

completed in the previous year (enrolled in up to 36 ECTS per semester in UC of different curricular years)

contribute to low approval rates.

The decrease in funding (in Portugal, UA and DQ) may limit the financial support available for research activities

and/or technological development activities of the students during their Dissertation.

8.7. Resultados

8.7.1. Pontos fortes 

As atividades de investigação e formação avançada em EQ e áreas afins, realizadas no âmbito de unidades de

investigação com avaliação Excelente, traduzem-se num elevado número de projetos financiados (FCT, QREN,

FP7), publicações científicas, participações em congressos/conferências, orientação de estudantes (mestrado,
doutoramento e pós-doutoramento), e ainda num número razoável de patentes nacionais e estrangeiras.

A forte colaboração com o setor industrial e a participação da UA em clubes de empresas (AIPQR, ISPG, RCP),

na área científica EQ.

A inserção profissional dos diplomados até um ano depois de concluído o ciclo de estudos (95%) em atividades

relacionadas com a área do ciclo de estudos (> 90%). 

O aumento das taxas de aprovação ao longo dos anos curriculares do curso (desde 55%, no 1º ano, até 99% no

5ºano).

8.7.1. Strengths 

The research and advanced training activities (in Chem Eng and related areas) conducted within research units

rated Excellent by FCT, result in a large number of funded projects (FCT, QREN, FP7), high-quality scientific

publications, presentations in international conferences, extensive student mentoring (master, doctoral and

post-doctoral), and a reasonable number of patents (both national and international).

The strong collaboration with industry of the chemical sector and the participation of UA in Chem Eng business

associations (AIPQR, ISPG, RCP).
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The employability of graduates up to one year after completing the course (95%) and doing activities related to

the course (> 90%).

The increase in approval rates throughout the academic programme (from 55% in the 1st year to 99% in the 5th

year).

8.7.2. Pontos fracos 

A situação profissional dos diplomados (taxa de empregabilidade do IEFP é inferior à média nacional em cursos

similares).

A eficiência formativa (~75% para o 1ºciclo e ~65% para o mestrado integrado), o tempo médio para conclusão
do curso (cerca de 4 anos para o 1ºciclo e 6 anos para o mestrado integrado, em vez de 3 e 5 anos

respetivamente ) e o abandono escolar. 

A taxas de aprovação (rácio aprovados/inscritos e aprovados/avaliados) e de avaliação (rácio

avaliados/inscritos) nas UC das áreas científicas de base (F e M), com especial incidência nos primeiros dois

anos.

8.7.2. Weaknesses 

The employment situation of graduates (IEFP employability is below the national average for similar courses).

The graduation efficiency (Licenciatura ~75% ; integrated master ~65%), the average time to end the

programme (about 4 years (instead of 3) and 6 years (instead of 5) for the Licenciatura and Integrated master,
respectively) the dropout rates.

The approval rates for the basic science areas (Phys and Math), especially during the first 2 years of the

programme.

8.7.3. Oportunidades 

Aumentar a visibilidade nacional e internacional da atividade científica em Engª Química realizada na UA,

aproveitando a sinergia das colaborações interinstitucionais em mestrados, programas doutorais e projetos de

investigação, bem como as parcerias industriais (AIPQR, ISPG, RCP) e a estratégia de colaboração da UA com

os parceiros da CPLP.

Fomentar a realização da Dissertação em ambiente empresarial por um maior número de estudantes, como

estratégia para melhorar a inserção profissional dos diplomados. 

Realizar um inquérito nacional para identificar as competências mais e menos valorizadas dos diplomados

(mestres e licenciados) em Engª Química pela UA.

Aproveitar a participação do MIEQ no Programa Tutoria UA para motivar os novos estudantes para o curso e

para sensibilizá-los para as perspetivas futuras de atividade profissional ou formação pós-graduada.

8.7.3. Opportunities 

Increase the national and international visibility of Eng Chemistry at UA, by taking advantage of the synergy

between inter-institutional collaboration in master and doctoral programs, research projects and industrial
partnerships (AIPQR, ISPG, RCP) along with the UA strategy of collaboration with CPLP partners.

Increase the number of students carrying out their Dissertation in a business environment as a strategy to

improve the employability of graduates.

Conduct a national survey to identify the most (and least) valued skills of UA Chemical Eng graduates (1st cycle

and integrated master).

Take advantage of the participation of MIEQ in the UA tutoring program to motivate the new students for the

course and to point up the numerous job possibilities or pos-graduation for EQ graduates.

8.7.4. Constrangimentos 

A incapacidade para atuar na formação ao nível do ensino secundário, invertendo a tendência generalizada

para a redução do número de candidatos aos cursos de engenharia.
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A crise económica nacional e mundial dificulta a mobilidade estudantil e a inserção profissional dos diplomados

(licenciados e mestres) em especial na camada jovem (recém formados)

Redução generalizada do financiamento para atividades de investigação e/ou desenvolvimento tecnológico.

8.7.4. Threats 

The inability to act in the secondary school level in order to reverse the general trend towards lower numbers of

applicants for science and engineering courses. 

The national and global economic crisis hinders student mobility and the employability of graduates (1st cycle

and integrates master) especially among the young recent graduates.

General reduction in funding for research activities and/or technological development.

9. Proposta de acções de melhoria

9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos

9.1.1. Debilidades 

Não identificadas. Os aspectos referidos em 8.1.2 não decorrem da estrutura do curso.

9.1.1. Weaknesses 

Not identified. The matters mentioned in 8.1.2 do not derive from the structure of the course.

9.1.2. Proposta de melhoria 
NA (não aplicável)

9.1.2. Improvement proposal 

NA (Not available)

9.1.3. Tempo de implementação da medida 

NA

9.1.3. Implementation time 

NA

9.1.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

NA

9.1.4. Priority (High, Medium, Low) 

NA

9.1.5. Indicador de implementação 
NA

9.1.5. Implementation marker 

NA

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade.

9.2.1. Debilidades 

Os inquéritos aos estudantes e os critérios para PMO (no âmbito do processo SGQ_UC) devem ser

repensados.
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9.2.1. Weaknesses 

The students' surveys and the criteria for PMO (within the quality assurance process, SGQ_UC) need to be

revised.

9.2.2. Proposta de melhoria 

Propor a reflexão/debate sobre o SGQ_UC em sede própria (Conselho Pedagógico)

9.2.2. Improvement proposal 

Propose the discussion/revision of the SGQ_UC system in the Pedagogical Council

9.2.3. Tempo de implementação da medida 

3 anos

9.2.3. Improvement proposal 
3 years

9.2.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Média

9.2.4. Priority (High, Medium, Low) 

Medium

9.2.5. Indicador de implementação 

Assunto agendado e debatido em sede própria (Conselho Pedagógico)

9.2.5. Implementation marker 

Revision of SGQ_UC discussed in the Pedagogical Council

9.3 Recursos materiais e parcerias

9.3.1. Debilidades 

O modelo de financiamento das Unidades Orgânicas da UA tem afetado, desde 2011, o financiamento da UC

Dissertação (dos mestrados e programas doutorais) e das UC com componente laboratorial.

A desadequação dos espaços para certas atividades (estudo individual, trabalho em grupo, avaliação em

disciplinas envolvendo muitos estudantes).

Reduzida mobilidade académica (e.g. programa Erasmus) de estudantes e docentes.

9.3.1. Weaknesses 

The financial support of the Departments of the UA has affected, since 2011, the funding for the Master thesis

(and Doctoral programs also) and the UC involving laboratory activities at the Chemistry Dept. 

Limited number of spaces for certain activities ( working spaces for individual study /team work or exams of UC

offered to large number of students) .

Reduced mobility of students and lecturers (e.g. Erasmus programs).

9.3.2. Proposta de melhoria 

Repensar o modelo de financiamento das Unidades Orgânicas, garantindo que parte das verbas das propinas

dos estudantes inscritos à Dissertação seja transferida para o DQ e orientadores.

Propor uma análise dos custos de funcionamento de todas as UC laboratoriais do DQ

Propor a criação/disponibilização de espaços adequados para atividades de avaliação (exames envolvendo um
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número elevado de estudantes) e outras actividades académicas (salas de estudo individual e/ou trabalho em

grupo, com horários alargados).

Incentivar a mobilidade dos estudantes (e.g. programa Erasmus) 

9.3.2. Improvement proposal 

Rethink the financing model of the organic units of UA , ensuring that part of the money of the tuition fees paid by
the students enrolled in the UC_Dissertation is transferred to the Chemistry Dept DQ and scientific supervisors.

Suggest an analysis of the running cost of the laboratory UC at the Chemistry Dept. 

Provide appropriate spaces for assessment (exams involving a high number of students) and other academic

activities (study rooms for individual and/or group work, with extended opening hours).

Encourage student mobility (e.g. Erasmus)

9.3.3. Tempo de implementação da medida 

3 a 5 anos

9.3.3. Implementation time 

3 to 5 years

9.3.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Média/Baixa

9.3.4. Priority (High, Medium, Low) 

Medium/Low

9.3.5. Indicador de implementação 

Parte das verbas das propinas do estudantes inscritos na UC Dissertação é transferida para o DQ e

orientadores.

É submetida (à Direcção do DQ) uma proposta de análise dos custos de funcionamento das UC laboratoriais do

DQ.

São disponibilizados espaços adequados para as actividades descritas anteriormente (9.3.1).

Há participação regular de estudantes do MIEQ em programas de mobilidade estudantil .

9.3.5. Implementation marker 
Part of the funds collected from the tuition fees is transferred to the Chemistry Dept.

A proposal to determine the "running cost" of the Laboratory curricular units is submitted to the Chemistry

Dept. Director.

Appropriate spaces are provided for the activities described earlier (9.3.1). 

There is regular participation of MIEQ students in mobility programs.

9.4. Pessoal docente e não docente

9.4.1. Debilidades 

Falta de oportunidades para renovação e progressão na carreira (docentes, investigadores e pessoal não-

docente) e para reforço do corpo docente com formação avançada e/ou experiência profissional relevante em
EQ.

9.4.1. Weaknesses 

Limited number of opportunities for renewal and career progression (teachers, researchers and non academic
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staff) and for the reinforcement of the faculty with advanced postgraduate expertise and/or professional

experience in Chemical Engineering.

9.4.2. Proposta de melhoria 

Desenvolver esforços para conseguir a abertura de vagas para progressão na carreira, a contratação de pelo

menos um docente doutorado em Engª Química e a contratação de pelo menos um docente (convidado a tempo

parcial) com experiência industrial relevante em Engª Química.

9.4.2. Improvement proposal 

Develop efforts to open vacancies for career progression, hiring at least one lecturer holding a PhD in Chemical

Engineering and at least an invited lecturer (at partial time) with industrial experience in Chemical Engineering. 

9.4.3. Tempo de implementação da medida 

5 anos

9.4.3. Implementation time 
5 years

9.4.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Alta

9.4.4. Priority (High, Medium, Low) 

High

9.4.5. Indicador de implementação 

Contratação de um ou mais docentes doutorados em Engª Química

Contratação de um ou mais docentes convidados com experiência industrial em Engª Química

Abertura de vagas para progressão na carreira, no DQ.

9.4.5. Implementation marker 

One or more lecturers with a PhD in Chemical Engineering are hired

One or more invited lecturers (at partial time) with industrial experience in Chemical Engineering are hired. 

Vacancies are opened for career progression.

9.5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

9.5.1. Debilidades 

Atratividade do curso é regional (região Norte/Centro), com forte concorrência a Norte. 

Reduzida mobilidade académica (e.g. programa Erasmus) 

9.5.1. Weaknesses 
The course attractiveness is limited to the North/Center region and the North region offers strong competition.

Reduced academic mobility (e.g. Erasmus programs).

9.5.2. Proposta de melhoria 

Promover a visibilidade do curso e da investigação em EQ desenvolvida na UA ( i) patrocinando o 2º Encontro

Nacional de Estudantes de Engª Química (Aveiro – 2014, organização do Núcleo de Estudantes NEEQUA); ii)

organizando uma conferência internacional na área científica EQ; iii) divulgando o curso entre os parceiros

nacionais e internacionais;

iv) promovendo a realização da Dissertação em empresa por um maior número de estudantes).

Consciencializar os estudantes para as vantagens da participação em programas de mobilidade académica. 
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9.5.2. Improvement proposal 
Promote visibility of the course and research in Chemical Engineering carried out at UA ( i) supporting the

National Meeting of Chem Eng Students (Aveiro – 2014, organized by Núcleo de Estudantes NEEQUA); ii)

hosting an international Chemical Engineering conference ; iii) promoting the course among national and

international partners; iv) Indorsing that a larger number of students to do their Master theses in industrial

placements.)

Raise students’ awareness of the advantages of participating in academic mobility programs. 

9.5.3. Tempo de implementação da medida 

1 a 5 anos

9.5.3. Implementation time 

1 to 5 years

9.5.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Alta

9.5.4. Priority (High, Medium, Low) 

High

9.5.5. Indicador de implementação 
O DQ apoia os núcleos de estudantes na organização do 2º Encontro Nacional de Estudantes de EQ e para a

realização nas Jornadas anuais do DQ, 

O DQ candidata-se à organização e organiza uma conferência internacional em EQ.

Pelo menos 50% dos estudantes do MIEQ realizam a Dissertação em (ou em colaboração com) empresa do

sector químico ou com actividade em área afim da EQ.

Há participação regular de estudantes MIEQ nos programas de mobilidade estudantil ( (2-5 por ano letivo).

9.5.5. Implementation marker 

The Chemistry Dept provides support to sutdents nucleus for the organization of the Chem. Engineering
Students National Meeting adn for the annual "Jornadas do DQ".

The Chemistry Dept organizes one international Chemical Engineering conference.

At 50% of Master these are carried out in industry or at least in collaboration with companies in the field of

Chemical Engineering or related field.

There is regular participation of MIEQ students (2-5 per year) in mobility programs.

9.6. Processos

9.6.1. Debilidades 

Contacto reduzido com a profissão antes do 5º ano.

Para a maioria das UC a percepção dos estudantes quanto ao trabalho realizado (ECTS estimados) é inferior ao

expectável (ECTS definidos).

Os pré-requisitos definidos para as UC (no Dossier Pedagógico – DPUC) não são vinculativos.

9.6.1. Weaknesses 

Limited contact with professional activity before the 5th year.

For the majority of the UCs, students perception of the workload (estimated ECTS credits) is still beyond what is

excepted (established ECTS credits).
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The prerequisites defined for each UC (in the Pedagogical dossier - DPUC) are not compulsory

9.6.2. Proposta de melhoria 

Realizar regularmente pelo menos uma visita de estudo por ano curricular, palestras e/ou seminários

proferidas por profissionais com atividade industrial ou de investigação em EQ ou áreas afins, atividades para

convívio dos estudantes com diplomados em EQ pela UA (antigos alunos).

Sensibilizar os estudantes para a necessidade de trabalhar/estudar autonomamente desde o 1º ano curricular.

Propor a reflexão/debate sobre um sistema de precedências em sede própria (Conselho Pedagógico)

9.6.2. Improvement proposal 

Organize at least one study visit to industrial units (per curricular year) and seminars delivered by professionals
from the industria sector or by Chemical Engineering researchers and talks with EQ alumni, etc.

Alert students for the real meaning of ECTS workload, right from the first year. 

Propose the discussion about a "prerequisite system" in the right forum (Pedagogical Council).

9.6.3. Tempo de implementação da medida 

1 a 5 anos

9.6.3. Implementation time 

1 to 5 years

9.6.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 
Média / Alta

9.6.4. Priority (High, Medium, Low) 

Medium / High

9.6.5. Indicador de implementação 

Realizam-se regularmente de visitas de estudo e palestras/seminários da área EQ 

Os estudantes do MIEQ participam nas ações de formação (e.g. métodos de estudo e trabalho) do programa

Tutoria UA.

O assunto “precedências” é agendado e debatido em sede própria (Conselho Pedagógico).

9.6.5. Implementation marker 

Register the number of study visits and talks/seminars in the field of Chemical Engineering over a period of

time.

Monitor the number of MIEQ students participating in the activities of the program Tutoria UA.

The topic "Prerequisites" is registered in the Agenda and minutes of the Pedagogical Council.

9.7. Resultados

9.7.1. Debilidades 

A eficiência formativa é baixa.

A taxa de empregabilidade é inferior à média nacional em cursos similares

9.7.1. Weaknesses 

Graduation efficiency is low.
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Employability rates are below national levels for similar courses.

9.7.2. Proposta de melhoria 

Realizar atividades de prevenção do abandono escolar e melhoria do desempenho académico (no âmbito de

programa "Tutoria UA")

Promover a realização da Dissertação em empresa ou em colaboração com empresa por um número maior de

estudantes.

Realizar um inquérito aos empregadores e diplomados (nos últimos 3-5 anos) para avaliar a inserção

profissional.

9.7.2. Improvement proposal 

Participate in activities (within the program "Tutoria UA") that contribute to lower drop-out rates and better

academic performance.

Encourage students to do their master thesis (UC Dissertation) in industry or in collaboration with industry.

Prepare and send questionnaires to employers and graduates (of the last 3-5 years) to survey their professional

integration and progress.

9.7.3. Tempo de implementação da medida 

1 a 3 anos

9.7.3. Implementation time 
1 to 3 years

9.7.4. Prioridade (Alta, Média, Baixa) 

Alta

9.7.4. Priority (High, Medium, Low) 

High

9.7.5. Indicador de implementação 

O MIEQ integra o programa "Tutoria UA"

É realizado um inquérito de inserção profissional, dirigido a diplomados e empregadores.

Pelo menos 50% dos estudantes realizam a Dissertação em empresas (ou em colaboração com empresas)

com atividade em EQ ou área afim.

9.7.5. Implementation marker 
the course MIEQ integrates the program "Tutoria UA".

Monitor nº of questionnaires sent and returned to employers and graduates.

At least 50% of theses are developed in or in collaboration with industries or companies with activity in the field

of Chem Engineering and related fields.

10. Proposta de reestruturação curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular
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10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

<sem resposta>

10.1.1. Synthesis of the intended changes 

<no answer>

10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida

Mapa XI - Nova estrutura curricular pretendida

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:

Engenharia Química

10.1.2.1. Study programme:

Chemical Engineering

10.1.2.2. Grau:

Mestre

10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.1.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

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*

(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII – Novo plano de estudos

10.2.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Química

10.2.1. Study programme:

Chemical Engineering

10.2.2. Grau:

Mestre

10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):

<sem resposta>

10.2.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
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<sem resposta>

10.2.4. Curricular year/semester/trimester:

<no answer>

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)

(0 Items)       

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

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

<sem resposta>

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:

<sem resposta>

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

<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:

<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.2. Docente responsável e respectiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

10.4.1.3. Outros docentes e respectivas cargas lectivas na unidade curricular:

<sem resposta>

10.4.1.3. Other academic staff and lecturing load in the curricular unit:

<no answer>



12/20/13 ACEF/1314/10932 — Guião para a auto-avaliação

www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=61a7208c-827a-40d9-a195-525c0095bcf0&formId=3effde36-afef-4e70-2f01-525ec3ba0aa7 220/220

10.4.1.4. Objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

<no answer>

10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:

<no answer>

10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos da unidade curricular.

<sem resposta>

10.4.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives.

<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objectivos de aprendizagem da unidade

curricular.

<sem resposta>

10.4.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia principal:

<sem resposta>


