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ACEF/1819/1300041 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 NCE/13/00041

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar

 
1.3. Data da decisão.

 2014-02-18

 

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

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

 <sem resposta>

 

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

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

 
3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 <sem resposta>

 
3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.

 <no answer>

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

 Sim

 
3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 As unidades curriculares a funcionar no âmbito de Opção I (3º ano, 1º semestre) e Opção II (3º ano, 2º semestre) são escolhidas de um
conjunto mais alargado de unidades curriculares tendo em conta os interesses dos alunos e as disponibilidades de serviço docente.
O objectivo é habilitar os alunos com competências especializadas/complementares em subáreas da Informática ou outras áreas
científicos, como, por exemplo, Física, Gestão e "Engenharia e Gestão Industrial". As listas de unidades curriculares que podem ser
oferecidas no âmbito de “Opção I” e “Opção II” foram fixadas pelo Despacho n.º 12499/2014, publ. Diário da República, 2.ª série — N.º
196 — 10 de outubro de 2014.

 
3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.

 The curricular units offered under Option I (3rd year, 1st semester) and Option II (3rd year, 2nd semester) are chosen from a broader
set of curricular units taking into account the interests of students and teaching availability. The objective is to enable students with
specialized / complementary skills in subareas of Informatics or other scientific areas, such as Physics, Management and "Industrial
Management and Engineering". The lists of curricular units that can be offered under "Option I" and "Option II" were established by
Despacho No. 12499/2014, publ. Diário da República, 2nd series - N.º 196 - October 10, 2014.

 
 

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

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

 
4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 Foi criado o espaço Makerspace no DETI, de acesso livre os alunos, dotado de uma grande variedade deequipamentos que permitem
desenvolver pequenos projetos e estimular a criatividade no uso da tecnologia.

  
As salas de aula do DETI, nomeadamente nos pisos 2 e 3, foram reorganizadas e actualizadas. Como resultado, ficaram disponíveis
mais salas que suportam a utilização de computadores.
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Alguns cacifos foram disponibilizados para os alunos e a oferta de salas de trabalho (e.g. Makerspace) e salas de convívio foi
melhorada.

 
 
4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.

 A Makerspace area was created at DETI, with free student access, where equipments are available for the development of small
projects that can foster the creativity in using technology.

  
The DETI rooms, namely those at floor 2 and 3, have been reorganized and updated. The number of classrooms that allow the use of
computers was increased.

  
Some lockers have been made available for the students and the offer of working (e.g. Makerspace) and social rooms has been
improved.

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

 Sim

 
4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

 Não existem parcerias estritamente relacionadas com a leccionação da LEI. Existem no entanto parcerias no âmbito tecnológico em
que a LEI se enquadra. Entre as parcerias recentemente criadas, são de destacar as seguintes:

  
Em Fevereiro de 2018, foi inaugurado o Parque de Ciência e Inovação (PCI) que tem como principais promotores a UA e a CIRA
(Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro). Destaca-se pelo envolvimento colaborativo, formal e efetivo de diferentes atores
da inovação e do desenvolvimento económico. O PCI aposta em cinco grandes áreas: Tecnologias de Informação, Comunicação e
Electrónica (TICE), Materiais, Mar, Agroindustrial e Energia. 

  
No âmbito empresarial, foi reforçada a parceria com a multinacional BOSCH através do projeto Smart Green Homes (2,873,238€), que
envolve mais de 200 investigadores e que tem como objetivo reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação
nas áreas de intervenção da Bosch.

 
 
4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.

 There are no partnerships strictly related to LEI. However, there are partnerships in the technological context in which LEI is
embedded. Among those recently established, the following should be mentioned:

  
In February 2018, the Creative Science Park of Aveiro Region (PCI), an important tool for regional development based on science and
innovation, was inaugurated. Promoted by UA and the “Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro”, PCI is oriented towards the
creation of knowledge and the promotion of its use through the certification of the work done in partnership with several entities. It
focuses on 5 key areas, namely Information, Communication and Electronics Technologies (TICE), Energy, Agro-industrial, Materials
and Sea. 

  
The long term partnership with the multinational BOSCH was reinforced through the Smart Green Homes project (€ 2,873,238) that
involves over 200 researchers and is focused on technological research and innovation in the areas of intervention of BOSCH.

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

 Sim

 
4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

  
Foi contratado um técnico superior para apoio técnico-laboratorial aos projectos e actividades dos alunos. Os técnicos que existiam
anteriormente não tinham formação superior.

  
O Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ) da UA foi certificado pela A3ES em 2017/12/14.

 
 
4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.

  
A technician with a higher education degree was hired to support student projects and activities in laboratories. The previously hired
technicians only held high school or professional degrees.

  
The quality management system (SGQ) of UA was certified by A3ES in 2017/12/14.

  

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

 Não

 
4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

 <sem resposta>
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4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.

 <no answer>

 

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

 Universidade De Aveiro

 
1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

 Universidade De Aveiro

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

 
 
1.3. Ciclo de estudos.

 Engenharia Informática

 
1.3. Study programme.

 Informatics Engineering

 
1.4. Grau.

 Licenciado

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

 1.5._Despacho_nº_5955_2014_CriacaoCurso_DR.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

 Informática

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Informatics

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

 523

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

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

 180

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

 3 anos, 6 semestres

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

 3 years, 6 semesters

 
1.10. Número máximo de admissões.

 54

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

 75 vagas
  

Atendendo à evolução da procura, que se traduz numa média de 16 candidatos para cada vaga do contingente geral nos anos letivos
de 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, bem como a evolução da nota de candidatura do último colocado, que subiu gradualmente de
14.92 para 16.15 no mesmo período, consideramos que o nº de vagas pode aumentar nos próximos anos, parecendo-nos razoável
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estabelecer o limite de 75 vagas.
  

 
1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.

 75 places
  

Taking into account the evolution of demand, which translates into an average of 16 candidates for each place in the general quota in
the academic years 2015/2016, 2016/2017 and 2017/2018, as well as the evolution of the grade of last placed student, from 14.92 to
16.15 in the same period, we consider that the number of places may increase in the coming years, and it seems reasonable to
establish the limit of 75 places.

 
 
1.11. Condições específicas de ingresso.

 Ensino secundário concluído com sucesso com provas de ingresso num dos seguintes conjuntos:
  

* 19 Matemática A, ou
  

* 02 Biologia e Geologia, e 19 Matemática A, ou
  

* 07 Física e Química, e 19 Matemática A
 

 
1.11. Specific entry requirements.

  
Secondary education sucessfully concluded with access exams in one of the following sets:

  
* 19 Mathematics A, or

  
* 02 Biology and Geology, and 19 Mathematics A, or

  
* 07 Physics and Chemistry, and 19 Mathematics A

 
 
1.12. Regime de funcionamento.

 Diurno

 
1.12.1. Se outro, especifique:

 N/A

 
1.12.1. If other, specify:

 N/A

 
1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 A Licenciatura em Engenharia Informática (LEI) continuará a ser ministrada na Universidade de Aveiro (UA), no seu Campus de
Santiago, na cidade de Aveiro.

  
A maior parte das actividades decorrerá no Departamento de Electrónica, Telecomunicações e Informática da UA, unidade orgânica
responsável pelo curso. Contudo, os alunos do primeiro ano terão as suas actividades centradas no Complexo Pedagógico Científico-
Tecnológico, no mesmo campus.

  

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

 1.14._Reg_Credit_UA_2017.pdf
 1.15. Observações.

 I) A Licenciatura em Engenharia Informática (LEI) completa 5 anos de funcionamento no presente ano lectivo de 2018/2019. A sua
criação foi proposta em 2013, tendo entrado em funcionamento no ano lectivo de 2014/2015. Este curso oferece uma formação de 1o
ciclo em engenharia informática, com uma ênfase combinada em engenharia de software e sistemas de informação. A LEI fornece
profissionais que reforçam a capacidade nacional numa área que continua em crescimento. Em particular, a LEI forma profissionais
que desenvolverão actividade em domínios prioritários da “Estratégia Nacional de Investigação e Inovação para uma Especialização
Inteligente” (ENEI), nomeadamente no que se refere às Tecnologias de Informação e Comunicações (TIC), onde são destacados
tópicos como: Internet das Coisas - IoT; ciber-segurança; redes sociais; arquivos e coleções digitais; modelização e simulação de
software; agenda digital e e-Government, ‘cloud computing’; novos modelos de negócio digital; aplicações móveis.

  
II) O número máximo de vagas que é possível abrir para candidaturas pelo contingente geral em cada ano foi aumentado duas vezes.
Quando o curso foi criado, esse máximo ficou fixado em 35 vagas. Em Junho de 2015, o número máximo de vagas foi aumentado para
50. Mais recentemente, em Junho de 2017, o número máximo de vagas foi aumentado para 60.

  
III) Os dados de vagas e colocação de candidatos (secção 5.2) evidenciam uma elevada atractividade entre os candidatos ao ensino
superior. As vagas têm sido todas preenchidas na 1ª fase e 74% dos colocados no ano 2018 escolherem a LEI como primeira opção.
O curso tem estado a funcionar com toda a normalidade, com a satisfação geral dos alunos, professores e empregadores. Assim,
não se detectam problemas que exijam alterações de fundo na estrutura e funcionamento do curso.

  
IV) Seguindo a Portaria n.o 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), o curso foi classificado na área 52 (Engenharia e técnicas afins),
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subárea 523 (Electrónica e Automação). Contudo, consideramos que esta classificação não é a mais adequada, devendo existir na
área 52 uma subárea centrada na Informática.

 
 
1.15. Observations.

 I) The Licenciatura em Engenharia Informática (LEI) completes 5 years of operation in this academic year of 2018/2019. Its creation
was proposed in 2013 and it started to be lectured in the academic year 2014/2015. This degree offers 1st cycle training in Computer
Science with a combined emphasis on Software Engineering and Information Systems. LEI provides professionals who strengthen
national capacity in an area that continues to grow. LEI trains professionals who will be active in priority areas of the "National
Strategy for Research and Innovation for Intelligent Specialization" (ENEI), in particular with regard to Information and Communication
Technologies (ICT), where special interest topics are, among others: Internet of Things - IoT; cyber security; social networks; files and
digital collections; software modeling and simulation; digital agenda and e-Government, 'cloud computing'; new digital business
models; mobile applications.

  
II) The maximum number of places that can be opened for prospective student applications has been increased twice. When the
degree program was created, this maximum was fixed at 35 places. In June 2015, the maximum number of places was increased to
50. More recently, in June 2017, the maximum number of places was increased to 60.

  
III) Data about admissions (section 5.2) show a high attractiveness among candidates for higher education. Places have always been
filled in the first phase and 74% of prospective students placed in 2018 chose LEI as their first option. The study program has been
running smoothly with an overall satisfaction of students, teachers and employers. No problems were detected requiring fundamental
changes in the structure and functioning of LEI.

  
IV) According to Portaria nº 256/2005, of March 16 (CNAEF), the program belongs in area 52 (engineering and technical programs),
subarea 523 (Electronics & Automation). However, we consider that this classification is not the most appropriate, and there should
be a subarea centered in Informatics under area 52.

 
 

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de
doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - Engenharia Informática

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

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

 n.a.

 

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Matemática / Mathematics M 24 0
Fisica / Physis F 6 0
Informática / Infomatics I 24 0
Informática - Arquitetura dos Sistemas Computacionais /
Informatics - Computer Architecture I/ASC 18 0

Informática - Ciência e Tecnologia da Programação / Informatics -
Science and Technology of Programming I/CTP 42 0

Informática - Sistemas de Informação / Informatics - Information
Systems I/SI 42 0

Electrotecnia - Análise e Processamento de Sinal /
Electrotechnics - Signal Processing Ele/APS 6 0

Electrotecnia - Telecomunicações / Electrotechnics - Ele/Tel 6 0
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Telecommunications
Qualquer área cientif ica da UA n.a 0 12
(9 Items)  168 12  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 No início de cada edição de uma unidade curricular (UC), o regente elabora o respectivo dossier pedagógico, no qual demonstra a
adequação das metodologias de ensino aos objectivos de aprendizagem. No fim do semestre, as metodologias de ensino e
aprendizagem são monitorizadas no âmbito do Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ). Cada estudante é chamado a avaliar, numa
escala de 1 a 9, o funcionamento das UCs. Os representantes dos alunos na Comissão de Curso avaliam qualitativamente o
funcionamento das várias UCs e têm um papel fundamental na elaboração do Relatório Discente, no qual indicam pontos fortes e
fracos, e podem solicitar a elaboração de planos de melhoria para UCs específicas. Todos os planos de melhoria são depois
analisados e discutidos pela Comissão de Curso (docentes e alunos), do que resulta o envio de comentários aos regentes e a tomada
de decisão sobre a adequação de cada plano de melhoria ou da necessidade da sua reformulação.

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

 At the beginning of each new course edition, the teacher fills the respective pedagogic dossier, demonstrating the adequacy of the
teaching methodologies to the learning objectives. At the end of the semester, the teaching and learning methodologies are regularly
monitored within the framework of the Quality Assurance System (SGQ). At the end of the semester, students are individually called
to evaluate, on a scale of 1 to 9, the functioning of the curricular units. The students' representatives on the Comissão de Curso
(paritary study program committee) qualitatively evaluate the functioning of the courses, indicating strengths and weaknesses, and
may request the elaboration of improvement plans for specific courses. These improvement plans are then reviewed by the
Comissão de Curso, who can approve them or request revisions.

 
2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.

 O Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ), com base em informação solicitada aos alunos, produz estimativas da carga média de
trabalho em ECTS por unidade curricular, das quais apresenta um histograma, bem como a mediana, a média e o desvio padrão.
Torna-se assim fácil comparar a carga real com a nominal. Em geral, tem-se verificado que a carga de trabalho reportada pelos
alunos fica próxima dos 90% da carga nominal, havendo casos pontuais de UCs com discrepâncias superiores a 20% quer para
menos, quer para mais. No âmbito do SGQ, os desvios da carga real face à carga nominal são objecto de análise nas reuniões da
Comissão de Curso. Ainda no âmbito do SGQ, a Comissão de Análise departamental analisa globalmente os desvios, avalia as
medidas de melhoria propostas pelos docentes responsáveis e produz recomendações tendentes à sua minimização. Dependendo
dos casos, as medidas correctivas passam por introdução ou eliminação de trabalhos com vista a aproximar a carga real da carga
nominal.

 
2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.

 Based on information requested to students, the Quality Assurance System (SGQ) produces estimates of the average workload in
ECTS per curricular unit, providing a histogram and some key metrics, namely the median, mean and standard deviation. It is thus
easy to compare the actual load with the rated load. In general, it is observed that the workload reported by students is on average
close to 90% of the nominal workload. In rare cases, discrepancies of up 20% have been observed. The deviation of the actual from
the nominal load is also analyzed in the course committee meetings, particularly in the framework of SGQ processes. The SGQ
Analysis Committee of DETI analyzes workload deviations at department level as well as the improvement plans proposed by
teachers and produces recommendations to minimize deviations. Depending on the specific case, corrective measures involve the
introduction or elimination of work assignments to approximate the actual workload to the nominal workload.

 
 
2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.

 No início de cada edição de uma unidade curricular (UC), o regente elabora o respectivo dossier pedagógico, no qual demonstra a
adequação das metodologias de avaliação aos objectivos de aprendizagem. Sempre que é detectado algum problema relacionado
com a avaliação, a Direção de Curso, depois de auscultar os alunos e docentes envolvidos, sugere opções para a sua resolução. Os
mecanismos descritos no ponto 2.3.1, baseados no Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ) e em reuniões da Comissão de Curso,
são igualmente relevantes aqui. 

 
 
2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.

 At the beginning of each new course edition, the teacher fills the respective pedagogic dossier, demonstrating the adequacy of the
evaluation methodologies to the learning objectives. When a problem is detected in the evaluation methodology of some course, the
programme director hears the teacher and students and suggests solution options. The mechanisms described in point 2.3.1, based
on the Quality Assurance System (SGQ) and study programme committee meetings, are equally relevant here.

 
 

2.4. Observações

2.4 Observações.
 É pertinente comparar o curso com os conteúdos preconizados pelo ACM/IEEE para os cursos generalistas de Informática, tendo

como referência o documento “Computer Science Curricula 2013: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in
Computer Science”, Dezembro de 2013 (CS2013). O corpo de conhecimento de Informática é aqui dividido em 18 áreas de
conhecimento (KA) que contêm unidades de conhecimento (KU). Cada KU enumera resultados obrigatórios (“Tier1”), recomendáveis



21/12/2018 ACEF/1819/1300041 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a7a4c86e-4959-5c94-b99f-5bc468e37620&formId=5f0449ae-d8ec-3e0e-55cb-5bd049da11… 7/32

(“Tier2”) e opcionais (“ellective”) no contexto de um plano curricular em Computer Science. Um plano curricular nesta área deve
cobrir todos os resultados esperados Tier1 e cobrir idealmente 80% a 100% dos resultados esperados Tier2.

  
Uma análise detalhada revela que, no essencial, a LEI está próxima do perfil CS2013. Das 18 KAs, 13 têm cobertura na LEI
compatível com o preconizado em CS2013. As KAs não totalmente cobertas são “architecture and organization”, “discrete
structures”, “platform-based development”, “system fundamentals” e “social issues and professional practice”). Nestes casos, a
cobertura fica ainda assim acima dos 50%. O desvio que aqui se observa resulta de uma maior ênfase na engenharia de software e
nos sistemas de informação, áreas para as quais o ACM/IEEE tem também perfis definidos. Em todo o caso, consideramos que a LEI
tem predominantemente o perfil generalista de “computer science”.

 
 
2.4 Observations.

 It is worth comparing our study programme with the contents recommended for generic computing courses (so-called “Computer
Science”) by ACM/IEEE (see “Computer Science Curricula 2013: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in
Computer Science”, December 2013 - CS2013) . The body of knowledge of CS is here divided into 18 knowledge areas (KA) that
contain knowledge units (KU). Each KU lists mandatory (Tier1), recommended (Tier2) and ellective outcomes in a Computer Science
curriculum. A curriculum in this area should cover all expected outcomes in Tier1 and ideally 80% to 100% of the expected outcomes
in Tier2.

  
A detailed analysis reveals that, in essence, LEI is close to the CS2013 profile. Among the 18 KAs, 13 have coverage in LAI
compatible with the recommendations in CS2013. The 5 not fully covered KAs are "architecture and organization", "discrete
structures", "platform -based development", "system fundamentals" and "social issues and professional practice"). In such cases,
the coverage is still above 50%. The deviation observed here results from a greater emphasis on software engineering (SE) and
information systems/technology (IS/IT), areas for which the ACM / IEEE has also defined specific curriculum guidelines. In any case,
we consider that LEI is closer to the generalist CS profile than to the specialized SE, IS and IT profiles.

 
 

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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Luís Filipe de Seabra Lopes, director

 
 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica / Scientific
Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Ana Maria Perfeito Tomé Professor Associado
ou equivalente Doutor Doutoramento em Eng.

Electrotécnica 100.00 Ficha submetida

Ana Maria Pinto de Moura Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e

Computadores 100.00 Ficha submetida

Ana Paula Branco
Nolasco

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 60.00 Ficha submetida

André Ventura da Cruz
Marnoto Zúquete

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha submetida

Anibal Manuel de Oliveira
Duarte

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Electrical Engineering Sciences 100.00 Ficha submetida

António Joaquim da Silva
Teixeira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica /

Electrical Engineering 100.00 Ficha submetida

António Jorge Monteiro
Neves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

António José Ribeiro
Neves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotecnica 100.00 Ficha submetida

António Manuel Duarte
Nogueira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Telecomunicações 100.00 Ficha submetida

António Manuel Melo de
Sousa Pereira

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Enga. Electrotécnica 100.00 Ficha submetida

António Manuel Nunes da
Cruz

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Electrónica & Computadores 100.00 Ficha submetida

António Rui de Oliveira e
Silva Borges

Professor Associado
ou equivalente Doutor Eng. Electrotécnica 100.00 Ficha submetida

Carlos Alberto da Costa
Bastos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100.00 Ficha submetida

Carlos Manuel Azevedo
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Medical Informatics 100.00 Ficha submetida

Cláudia Margarida Ramos
de Sousa e Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia e Gestão Industrial 80.00 Ficha submetida

Cristina Isabel Assis de Assistente ou Mestre Ciências Empresariais - 50.00 Ficha submetida
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Morais Miguéns equivalente Marketing e Estratégia

Dirk Hofmann Professor Associado
ou equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Hélder José Rodrigues
Gomes

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha submetida

Helder Troca Zagalo Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha submetida

Ilidio Fernando de Castro
Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha submetida

Isabel Alexandra Vieira
Brás

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

João Manuel de Oliveira e
Silva Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100.00 Ficha submetida

João Paulo Silva Barraca Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Doutoramento em Engenharia

Informática 100.00 Ficha submetida

Joaquim Manuel Henriques
de Sousa Pinto

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha submetida

Jorge Humberto
Fernandes Mota

Assistente ou
equivalente Mestre CTC da Instituição

proponente Contabilidade e Auditoria 50.00 Ficha submetida

José Luis Guimarães
Oliveira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha submetida

José Manuel de Araújo
Magano

Assistente ou
equivalente Mestre Título de especialista

(DL 206/2009) Gestão 50.00 Ficha submetida

José Manuel Matos
Moreira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Informática e redes 100.00 Ficha submetida

José Manuel Neto Vieira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha submetida

José Maria Amaral
Fernandes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Doutoramento em Engenharia

Electrotécnica 100.00 Ficha submetida

José Nuno Panelas Nunes
Lau

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia electrotécnica

electrónica e informática 100.00 Ficha submetida

Luís Filipe de Seabra
Lopes

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha submetida

Maria Beatriz Alves de
Sousa Santos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Eng. Electrotécnica 100.00 Ficha submetida

Maria Isabel Jordão Cação Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Maria Manuela Fernandes
Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Mariana Topete de Oliveira
Pita

Assistente ou
equivalente Mestre Gestão 30.00 Ficha submetida

Mário José Neves de Lima Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Título de especialista

(DL 206/2009) Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha submetida

Miguel Augusto Mendes
Oliveira e Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha submetida

Óscar Narciso Mortágua
Pereira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Computação 100.00 Ficha submetida

Paula Cristina Roque da
Silva Rama

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Paulo Miguel de Jesus
Dias

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha submetida

Pedro Miguel Ribeiro
Lavrador

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha submetida

Ricardo Assis Guimarães
Dias

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física Teórica da Matéria

Condensada 100.00 Ficha submetida

Rui Filipe Alves Silva
Duarte

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Sérgio Guilherme Aleixo
de Matos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha submetida

Susana de Jesus Mota Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha submetida

Tomás António Mendes
Oliveira e Silva

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100.00 Ficha submetida

Vasile Staicu Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Matematica (Equaçoes

diferenciais) 100.00 Ficha submetida

Vera Ivanovna
Kharlamova

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Victor Manuel Ferreira
Moutinho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Título de especialista

(DL 206/2009) Economia e gestão 100.00 Ficha submetida

Luis Miguel Rino Cerveira
da Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100.00 Ficha submetida
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/5f0449ae-d8ec-3e0e-55cb-5bd049da11c8/annexId/6b0f5d6a-875f-b863-9358-5c07dfe9a8d1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/5f0449ae-d8ec-3e0e-55cb-5bd049da11c8/annexId/cb2c3301-85cb-5b33-f851-5c07df2c312e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/5f0449ae-d8ec-3e0e-55cb-5bd049da11c8/annexId/1f3550b4-4272-fca1-5dac-5c07df760bbf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/5f0449ae-d8ec-3e0e-55cb-5bd049da11c8/annexId/c4452f83-85c2-add2-b691-5c07dfd44710
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/5f0449ae-d8ec-3e0e-55cb-5bd049da11c8/annexId/bbfe825a-c274-529b-a2ed-5c0a9a2cdf4a
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<sem resposta>

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

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

3.4.1.1. Número total de docentes.
 51

 
3.4.1.2. Número total de ETI.

 48.2

 

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff
w ith a full time link to the institution: 45 93.360995850622

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff
holding a PhD (FTE): 46.4 96.265560165975

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de
estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study programme 28 58.091286307054 48.2

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

0 0 48.2

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

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

45 93.360995850622 48.2

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) /
FTE number of teaching staff registered in PhD programmes for over one year 0 0 48.2

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

No DETI, unidade orgânica responsável pelo curso, existem 12 trabalhadores, em regime de tempo integral, para a execução de
tarefas administrativas e de apoio às atividades letivas:
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- Com funções de coordenação:

 * 1 técnico superior, com a função de coordenador
  

- Com funções ao nível administrativo:
 * 2 técnicos superiores

 * 3 assistentes técnicos
  

- Com funções ao nível técnico e de apoio a atividades laboratoriais: 
 * 5 assistentes técnicos

  
- Com funções de atendimento, portaria e reprografia:

 * 1 assistente técnico
  

Nota: Apesar de darem algum apoio aos docentes do ciclo de estudos, não foram contabilizados os elementos com funções técnico-
administrativas que trabalham nas unidades de investigação afectas ao DETI (IEETA e IT). 

 
4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 

In DETI, the organic unit responsible for this degree program, there are 12 full-time employees for dealing with administrative tasks
and for support to teaching activities:

  
- With coordination responsibilities:

 * 1 higher technician, with the coordinator role.
  

- With administrative responsibilities:
 * 2 higher technicians

 * 3 technical assistants
  

- With technical and laboratory support responsibilities: 
 * 5 technical assistants

  
- With reception, helpdesk and fotocopying responsibilities:

 * 1 technical assistant. 
 
Note: The technical-administrative elements with functions in the research units associated with DETI (IEETA and IT), although giving
some support to the teaching activities, are not included above.

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

As qualificações destes trabalhadores são as seguintes:
 * 6 trabalhadores com formação superior (bacharelato, licenciatura ou mestrado em áreas como gestão, administração, economia,

contabilidade, línguas, novas tecnologias)
 * 5 trabalhadores com o 12º ano de escolaridade

 * 1 trabalhador com o Curso Industrial de Montador Eletricista 
 

 
4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 

The qualifications of these employees are the following:
 * 6 with higher education (bachelor, “licenciatura” or master degrees) on Management, Administration, Economics, Accounting,

Languages or New Technologies. 
* 5 with the 12th year high-school degree

 * 1 with a professional degree on electrical engineering
 

 

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
215

 

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Feminino / Female 13
Masculino / Male 87
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5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

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

1º ano curricular 59
2º ano curricular 67
3º ano curricular 89
 215

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies 47 50 50
N.º de candidatos / No. of candidates 843 802 691
N.º de colocados / No. of accepted candidates 47 50 50
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 60 66 56
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 149.2 155.4 161.5

Nota média de entrada / Average entrance mark 159.6 165.6 171.7

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A LEI evidencia uma boa atractividade não só na cidade e distrito de Aveiro, mas também fora dos limites do distrito. Com efeito, 61%
dos alunos colocados entre 2014 e 2017 são provenientes de outros distritos que não o de Aveiro. Os principais distritos de
proveniência dos alunos colocados são os seguintes:

  
Aveiro - 39%

 Viseu - 17%
 Porto - 8%

 Coimbra - 8%
 Leiria - 7%

 Outras origens - 20%
  

Entre os alunos colocados, contam-se indivíduos provenientes de 13 distritos do Continente bem como das regiões autónomas dos
Açores e da Madeira.

  
Em 2018, as notas de candidatura (arredondamento à unidade) dos alunos colocados pelo contingente geral na 1ª fase do concurso
nacional de acesso distribuiram-se segundo o histograma seguinte:

  
* 16: 22 alunos

 * 17: 16 alunos
 * 18: 11 alunos
 * 19: 3 alunos

  

 
5.3. Eventual additional information characterising the students. 

LEI shows good attractiveness not only in the city and district of Aveiro, but also outside the district boundaries. In fact, 61% of
students placed between 2014 and 2017 come from other districts. The main districts of provenance of the students are the following:

  
Aveiro - 39%

 Viseu - 17%
 Porto - 8%

 Coimbra - 8%
 Leiria - 7%

 Other - 20%
  

Among the students placed, there are individuals from 13 districts of Continental Portugal as well from the autonomous regions of the
Azores and Madeira.

  
In 2018, the rounded application marks of the students placed via the general contingent in the first phase of the national call were
distributed according to the following histogram:

  
* 16: 22 students

 * 17: 16 students
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* 18: 11 students
 * 19: 3 students

  

 

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano / Last
year

N.º graduados / No. of graduates 18 32 33
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 32 22
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 0 10
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Não aplicável.

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

Not applicable.

 
6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 

 
As taxas de aproveitamento apresentam alguma variabilidade entre as áreas científicas. Verifica-se que as áreas científicas de
Matemática e Física, localizadas no 1º ano do curso, têm taxas de aprovação abaixo da média, na ordem de 54% e 64%,
respectivamente. Na área de Informática, a taxa de aprovação situa-se em torno de 78%.

  
Entre as subáreas de Informática, as de Ciência e Tecnologia da Programação e Sistemas de Informação, maioritárias no curso,
registam taxas de aproveitamento de 75% e 80%, respectivamente. A subárea de Arquitetura de Sistemas Computacionais teve uma
taxa de aproveitamento um pouco inferior, na ordem de 67%.

  
O menor sucesso nas disciplinas das áreas da Matemática e da Física ficam provavelmente a dever-se a uma combinação de
múltiplos factores. Por um lado, as unidades curriculares destas áreas estão localizadas no 1º ano. O 1º ano, como é sabido, é uma
fase de adaptação à Universidade, e muitas vezes a uma nova vida fora da casa dos pais. É também uma fase em que a maturidade
não é o ponto forte de muitos alunos.

  
Por outro lado, estas unidades curriculares são leccionadas a centenas de alunos, de forma genérica, sem qualquer ligação ao foco
de cada curso. Esta falta de ligação poderá ser desmotivante para alguns alunos. A principal alteração à LEI proposta (ver secção 9)
vai precisamente de encontro a este último ponto. Propõe-se, com efeito, substituir a actual unidade curricular da área de Física por
outra da mesma área com uma ligação clara à Engenharia Informática.

 
 
6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 

The approval rates show some variability between the scientific areas. The scientific areas of Mathematics and Physics, located in
the first year of the course, have approval rates below the average, in the order of 54% and 64%, respectively. In the IT area, the
approval rate is around 78%.

  
Considering the subareas of Informatics, those of Programming Science and Technology (Inf/CTP) and Information Systems (Inf/SI),
which constitute the majority of the study program, have rates of approval of 75% and 80%, respectively. The subarea of
Computational Systems Architecture (Inf/ASC) has a slightly lower approval rate, in the order of 67%.

  
The smaller success rates in Mathematics and Physics subjects is likely to be caused by a combination of multiple factors. On the
one hand, the curricular units in these areas are located in the first year. The first year, as is well known, is a phase of adaptation to
the University, and often to a new life outside the family home. It is also a phase where maturity is not the strength of many students.

  
On the other hand, these curricular units are taught to hundreds of students, in a generic way, without any connection to the focus of
each study program. This lack of connection may be demotivating for many students. The main improvement of LEI now proposed
(see section 9) is precisely addressing this last point. We propose, in effect, to replace the current curricular unit from the Physics
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area with another curricular unit from the same area with a clear connection to Informatics Engineering.
  

 

6.1.4. Empregabilidade.

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

Segundo dados obtidos no portal da Direcção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/),
nomeadamente a tabela geral de caracterização dos desempregados registados com habilitação superior – Dezembro de 2017, LEI
apresenta uma taxa de desemprego de 0% (indicador A1984_2017 - Total geral de desempregados com habilitação superior obtida
entre 1984 e 2017). 

  
Segundo os Dados e Estatísticas de Cursos Superiores disponibilizados pelo portal InfoCursos (http://infocursos.mec.pt/), a
percentagem de recém-diplomados do curso que estavam registados no IEFP como desempregados em 2017 era 0%, contra um
panorama nacional de 2.5% na área de informática (254 desempregados registado num universo de 10016 diplomados entre 2013-
2016 ), por sua vez bastante mais favorável que a taxa de desemprego global de 5.5% (8242 desempregados registados num
universo de 149266 diplomados entre 2013-2016 ).

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

According to official statistics published by the governmental agency “Direcção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência”
(http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/), namely the document “tabela geral de caracterização dos desempregados registados com
habilitação superior – December 2017”, LEI has an unemployment rate of 0% (indicator A1984_2017 - Total general unemployment
rate with higher qualification obtained between 1984 and 2017).

  
It should be noted that, according to “Dados e Estatísticas de Cursos Superiores” (data and statistics of higher education study
programas) database, provided by the InfoCursos portal (http://infocursos.mec.pt/), there is an unemployment rate of 2.5% (254
unemployed registered in a universe of 10016 graduates) in the informatics area, much lower than the global unemployment rate of
5.5% in all areas (8242 registered unemployed in a universe of 149266 graduates).

 
 
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

Como referido acima, 100% dos alunos formados em LEI estão no mercado de trabalho, reflexo das crescentes oportunidades de
emprego na área de informática, ou prosseguem estudos a nível de mestrado. O sucesso da integração dos alunos no mercado de
trabalho deve-se também à existência na região de Aveiro de um cluster de empresas e laboratórios de investigação ligados às
áreas das telecomunicações e das tecnologias de informação. A Universidade de Aveiro têm também promovido a criação de spin-
offs através de uma incubadora de empresas. Existe escassez de recursos humanos para satisfazer a grande procura das empresas
da região de Aveiro. Um número crescente de estudantes da LEI começa a trabalhar antes de concluir a sua formação.

  
Face ao exposto, considerando o historial, competências e prestígio do DETI, bem como a clara existência de mercado para os
profissionais de engenharia informática, prevê-se que se mantenha nos próximos anos a empregabilidade total dos diplomados de
LEI da UA.

 
 
6.1.4.2. Reflection on the employability data. 

The statistic indicators show that 100% of students graduated in LEI are integrated in the labor market or pursue further studies at
master level. This reflects the growing opportunities in the informatics area. The successful integration of our students in the labor
market is also due to Aveiro’s cluster of companies and research laboratories in the areas of telecommunications and information
technologies. The University of Aveiro has been promoting the creation of spin-offs through a company incubator. Currently, there is
shortage of human resources to satisfy the huge demand of informatics engineers for the Aveiro region companies. Therefore, a
growing number of LEI students start working before they conclude their degree studies.

  
Considering the past performance of LEI, the competencies and prestige of DETI, as well as the market deficit of informatics
engineering professionals, it is expected that the employability of LEI will remain very high.

 
 

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark (FCT)

IES /
Institution

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

Observações /
Observations

IT - Instituto de Telecomunicações Excelente Universidade
de Aveiro 7 -

IEETA - Instituto de Engenharia
Electrónica e Informática de Aveiro Bom Universidade

de Aveiro 21 -

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.



21/12/2018 ACEF/1819/1300041 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a7a4c86e-4959-5c94-b99f-5bc468e37620&formId=5f0449ae-d8ec-3e0e-55cb-5bd049da1… 14/32

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

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/5f0449ae-d8ec-3e0e-55cb-5bd049da11c8
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/5f0449ae-d8ec-3e0e-55cb-5bd049da11c8
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s)

científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura
científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

 
 
I) Oferta de formação avançada: 

  
* Programa Doutoral em Engenharia Informática, da responsabilidade do DETI

 * MAP-i: Programa Doutoral em Informática, oferecido pelas Universidades do Minho, Aveiro e Porto.
  

 
II) Projectos de investigação aplicada e desenvolvimento envolvendo empresas, actualmente em curso, com impacto na comunidade
a nível regional, nacional e internacional:

  
* “SIPC CV - Sistema de Informatização do Processo Civil de Cabo Verde”, Ministério da Justiça de Cabo Verde. A 2ª fase do projeto,
2015-2019 (1,213,916 €)

  
* SGH / BOSCH - SMART GREEN HOMES, COMPETE 2020, 1 May 2016 - 30 April 2020 (2,873,238€);

  
* ProdutechSIF, ANI (POCI 2020), 1 October 2017 - 30 September 2020 (407,045 €);

  
* “SOCA - Smart Open Campus”, FEDER/CENTRO2020, 1 April 2017 - 31 March 2020 (400,000€);

  
* “SmartWalk - Smartcities for Active Seniors”, FEDER/CENTRO2020, 20 September 2017 - 21 March 2019 (81,211€);

  
* “SeaAi - Sistema de Enrolamento Filamentar assistido por braço robótico e visão com inteligência artificial”, Fundo Azul, 21 May
2018 - 1 June 2020 (64,076€);

  
* “integra@tec - Transferência de Competências Integradas e Geradoras de Inovação Empresarial na Região Centro”, CENTRO 2020,
1 June 2017 - 29 May 2019 (10,000€);

  
* “TROANTE – Desenvolvimento de Tecnologia UAV para Utilização de mbito Conjunto e Dual”, Ministério da Defesa de Portugal;

  
 
III) Outras iniciativas potenciadores do impacto das atividades de I&D:

  
* “InterAveiro – Internacionalizar a Região de Aveiro”, projecto da UA em parceria com a AIDA (Ass. Indust. Distrito Aveiro) e a CIRA
(Comun. Intermunicip. Reg. Aveiro) que promove a região, ao nível do conhecimento, produtos e serviços, recorrendo aos
“empresários da diáspora” enquanto interlocutores privilegiados com os mercados nos quais exercem atividade;

  
* Plataforma comunidades.inteligentes@ua com o apoio da Inova-Ria, pretende interligar múltiplos centros e actores, em termos
geográficos e temáticos, numa estratégia de aplicação das Tec. Informação, Comunicação e Electrónica (TICE) como veículo para
informar políticas de desenvolvimento regional.

  
* AlticeLabs@UA, um laboratório de investigação na área dos serviços Web emergentes, tecnologia de IPTV, conteúdos digitais,
usabilidade de aplicações, sistemas de experiência colaborativa ou social e aplicações de IoT.

  
 
IV) A Universidade de Aveiro também organiza e participa em diversos eventos de divulgação científica e promoção da cultura
científica. De entre estes eventos, podem-se destacar a “Semana Aberta da Ciência e Tecnologia”, a “Academia de Verão” e o
evento “Tech Days”. Em todos estes eventos existem tutorias, palestras ou demonstrações em áreas relacionadas com a LEI. Por
sua vez, o DETI organiza os eventos Teachers@DETI e Students@DETI, com o duplo objectivo de partilhar conhecimento entre alunos
e docentes e de divulgar as actividades do DETI às empresas. O DETI também recebe, ao longo de todo o ano, visitas de escolas
secundárias envolvendo centenas de alunos.

  

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

 
I) Advanced training: 

  
* Doctoral Program in Informatics Engineering, managed by DETI;

 * MAP-i: Doctoral Program in Informatics, jointly offered by the Universidades of Minho, Aveiro e Porto.
  

 
II) Applied research and development projects, involving companies, currently underway, with a regional, national and international
impact on the community:

  
* “SIPC CV - Sistema de Informatização do Processo Civil de Cabo Verde”, Ministério da Justiça de Cabo Verde. A 2ª fase do projeto,
2015-2019 (1,213,916 €)

 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/5f0449ae-d8ec-3e0e-55cb-5bd049da11c8
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/5f0449ae-d8ec-3e0e-55cb-5bd049da11c8
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* SGH / BOSCH - SMART GREEN HOMES, COMPETE 2020, 1 May 2016 - 30 April 2020 (2,873,238€);

  
* ProdutechSIF, ANI (POCI 2020), 1 October 2017 - 30 September 2020 (407,045 €);

  
* “SOCA - Smart Open Campus”, FEDER/CENTRO2020, 1 April 2017 - 31 March 2020 (400,000€);

  
* “SmartWalk - Smartcities for Active Seniors”, FEDER/CENTRO2020, 20 September 2017 - 21 March 2019 (81,211€);

  
* “SeaAi - Sistema de Enrolamento Filamentar assistido por braço robótico e visão com inteligência artificial”, Fundo Azul, 21 May
2018 - 1 June 2020 (64,076€);

  
* “integra@tec - Transferência de Competências Integradas e Geradoras de Inovação Empresarial na Região Centro”, CENTRO 2020,
1 June 2017 - 29 May 2019 (10,000€);

  
* “TROANTE – Desenvolvimento de Tecnologia UAV para Utilização de mbito Conjunto e Dual”, Ministério da Defesa de Portugal;

  
 
III) Other initiatives to enhance the impact of R & D activities:

  
* “InterAveiro – Internacionalizar a Região de Aveiro”, UA project in partnership with AIDA (Ass. Indust. District Aveiro) and CIRA
(Comun. Intermunicip. Reg. Aveiro), which promotes the region in terms of knowledge, products and services, using "diaspora
businessmen” as privileged interlocutors within the markets in which they operate;

  
* Plataform comunidades.inteligentes@ua, supported by Inova-Ria, intends to interconnect multiple centers and actors, in geographic
and thematic terms, in a strategy of using Information, Communication and Electronics Tec. (TICE) as a vehicle for informing regional
development policies.

  
* AlticeLabs@UA, a research laboratory in the area of emerging Web services, IPTV technology, digital content, application usability,
collaborative or social experience systems and IoT applications.

  
 
IV) The University of Aveiro also organizes and participates in several events of scientific dissemination and promotion of scientific
culture. Among them, we can highlight "Semana Aberta de Ciência e Tecnologia”, "Academia de Verão" and "TechDays" event. In all
these events there are tutorials, lectures or demonstrations in areas related to LEI. DETI organizes the Teachers@DETI and
Students@DETI events, with the dual objective of sharing knowledge among students and teachers and of disseminating the activities
of DETI to companies. DETI also receives, all year round, visits of secondary schools involving hundreds of students.

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

Alguns projetos de investigação representativos, em curso ou recentemente aprovados:
  

* EHDEN - European Health Data & Evidence Network, H2020 / IMI-JU, 2018-2023 (626,250€);
  

* ACTION - Accessible tourism: Co-creation of Tourism experIence thrOugh Web-based IntelligeNt System, FCT, 23 July 2018 - 22 July
2021 (215,139€);

  
* MEMNON - Extending Speech Production Studies to Silent Speech, Dynamic Sounds and Audivisual Speech Synthesis, FCT, 1 June
2018 - 31 May 2021 (238,609€);

  
* S2MovingCity - Sensing and Serving a Moving City, FCT/ CMU, 1 March 2016 - 1 February 2020 (418.210€)

  
* MMIR - Multimodal Information Retrieval in Medical Imaging Repositories, FCT, 1 July 2016 - 30 June 2019 (157,285€);

  
* SCREEN-DR - Image Analysis and Machine Learning Platform for Innovation in Diabetic Retinopathy Screening, FCT/CMU, 1 April
2016 - 31 March 2019 (156,504€);

  
* NRCD - The Normalized Relative Compression Distance, FCT, 1 July 2016 - 31 December 2018 (123,960 €);

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

Some representative research projects, ongoing or recently approved:
  

* EHDEN - European Health Data & Evidence Network, H2020 / IMI-JU, 2018-2023 (626,250€);
  

* ACTION - Accessible tourism: Co-creation of Tourism experIence thrOugh Web-based IntelligeNt System, FCT, 23 July 2018 - 22 July
2021 (215,139€);

  
* MEMNON - Extending Speech Production Studies to Silent Speech, Dynamic Sounds and Audivisual Speech Synthesis, FCT, 1 June
2018 - 31 May 2021 (238,609€);

  
* S2MovingCity - Sensing and Serving a Moving City, FCT/ CMU, 1 March 2016 - 1 February 2020 (418.210€)

  
* MMIR - Multimodal Information Retrieval in Medical Imaging Repositories, FCT, 1 July 2016 - 30 June 2019 (157,285€);

  
* SCREEN-DR - Image Analysis and Machine Learning Platform for Innovation in Diabetic Retinopathy Screening, FCT/CMU, 1 April
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2016 - 31 March 2019 (156,504€);
  

* NRCD - The Normalized Relative Compression Distance, FCT, 1 July 2016 - 31 December 2018 (123,960 €);
 

 

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

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

%

Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 6.5
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 2.3
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 2
Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 0

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Como forma de proporcionar aos seus alunos experiências únicas durante a formação ou na integração profissional, a UA participa
em vários programas de intercâmbio e mobilidade, incluindo os programas ERASMUS, SANTANDER UNIVERSIDADES e “China
Three Gorges Corporation (CTG)”. Convém referir que a LEI, sendo um 1º ciclo de três anos, essencialmente composto por unidades
curriculares obrigatórias e com um projecto de 12 ECTS no último semestre, não facilita a mobilidade dos seus estudantes,
nomeadamente no âmbito do programa ERASMUS. Essa mobilidade é mais fácil em cursos longos (mestrados integrados) ou nos
mestrados de 2º ciclo.

  
A UA assume o desafio de alcançar uma posição de destaque a nível internacional, sendo membro ativo de inúmeras redes e fóruns
internacionais, incluindo as seguintes:

  
EUNIVERCITIES NETWORK

 EUA - European University Association
 ECIU - European Consortium of Innovative Universities

 EUF - European University Foundation
 

 
6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 

To provide its students with unique experiences during their education and training as well as career opportunities, UA participates in
various exchange and mobility programmes like ERASMUS, SANTANDER UNIVERSITIES and “China Three Gorges Corporation
(CTG)” among others. It should be noted that LEI, being a first cycle of three years, consisting essentially of compulsory curricular
units and a project of 12 ECTS in the last semester, does not facilitate the mobility of its students, particularly in the ERASMUS
program. This mobility is easier in integrated master degrees or in 2nd cycle master degrees.

  
The University of Aveiro assumes the challenge of achieving a leading position at the international level, being an active member of
numerous international networks and forums:

  
EUNIVERCITIES NETWORK

 EUA - European University Association
 ECIU - European Consortium of Innovative Universities

 EUF - European University Foundation
 EUCEN - The European University Continuing Education Network

 
 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
  

I) No mapa 6.1.1, verifica-se que alguns alunos necessitam de quatro anos para concluir o curso. A esse propósito, convém referir
que a pressão do mercado de trabalho leva cada vez mais alunos a iniciar vida profissional durante a frequência do curso, resultando
num aumento do número de anos necessários para a conclusão do curso.

  
 
II) Outras redes em que a UA está envolvida:

  
* EUCEN - The European University Continuing Education Network

 * EURAXESS – Researchers in Motion 
 * Grupo Tordesillas de Universidades

 * AUIP - Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
 * EIDS - European Industrial Doctoral School

 * UNIVERSIA
 * HUMANE - Heads of University Management & Administration Network Europe

 * Associação Columbus
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* AULP - Associação das Universidades de Língua Portuguesa
 * INDIA PLATFORM

  
 
III) Outros projectos de investigação em curso ou recentemente aprovados:

  
* RETIOT - Reflectometry Technologies to Enhance the Future Internet of Things and Cyber-Physical Systems, COMPETE 2020, 9
January 2017 - 8 January 2020 (498.823€);

  
* PASMO - Plataforma aberta para o desenvolvimento e experimentação de soluções para a mobilidade, P2020 / CENTRO 2020, 1 May
2017 - 1 May 2019 ( 369.724€);

  
* VOX SENES - The aging voice: a study of segmental changes and rhythm variations on European Portuguese, Portugal 2020, 1 July
2018 - 30 June 2021 (240,000€);

  
* NETDIAMOND - NEw Targets in DIAstolic heart failure: from coMOrbidities to persoNalizeD medicine, COMPETE 2020, 1 December
2016 - 30 November 2019 (198,000€);

  
* SOCIAL - Social Cooperation for Integrated Assisted Living, Compete 2020, 1 October 2016 - 30 September 2019 (157,987€);

  
* SMARTENTERCOM - Comunicações Empresariais Inteligentes, P2020 / COMPETE2020, 1 January 2017 - 31 December 2019
(149.380€);

  
* SmAC - Smart Advanced Cistern, COMPETE 2020, 20 June 2018 - 19 October 2020 (124,000€);

  
* DARTEG - Deteção de Ataques de Redirecionamento de Tráfego a uma Escala Global, FCT/PTDC, 1 May 2016 - 1 December 2018;
(96.004€);

  
* S2MovingCity - Monitorizar e Servir uma Cidade em Movimento, CMU-Portugal / FCT, 1 March 2016 - 28 February 2020 (78,289€);

  
* D4 - Deep Drug Discovery and Deployment, FCT, 1 September 2018 - 31 August 2021 (54,450€);

  
* Angerona - Privacy Preserving Middleware Platform for IoT, Carnegie-Mellon - Portugal / FCT, 1 September 2018 - 31 August 2019
(31,731€);

  
* MALPIS - Machine Learning based Profiling for Internet Security, FCT/PTDC, 1 October 2018 - 30 September 2021;

  
* InfoCent-IoT - Efficient information centric networks for IoT infrastructures, FCT/POCI, 10 August 2018 - 9 August 2021;

  
* RECODIS - Resilient communication services protecting end-user applications from disaster-based failures, ESF/COST, 1 March
2016 - 1 February 2020 

  
* TICs4CI - Red temática iberoamericana sobre aplicaciones TICs para ciudades inteligentes, CYTED - Programa Iberoamericano de
Ciencia Y Tecnología Para El Desarollo, 1 January 2018 - 31 December 2021 (mobility support);

 
 
6.4. Eventual additional information on results.

  
I) In map 6.1.1, it can be seen that some students take four years to conclude the study programme. In relation to that, it should be
mentioned that pressure from the labor market leads many students to initiate a professional life during the study programme. This
results in longer periods to conclude the study programme.

  
 
II) Other networks in which UA is involved:

  
* EUCEN - The European University Continuing Education Network

 * EURAXESS – Researchers in Motion 
 * Grupo Tordesillas de Universidades

 * AUIP - Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado
 * EIDS - European Industrial Doctoral School

 * UNIVERSIA
 * HUMANE - Heads of University Management & Administration Network Europe

 * Associação Columbus
 * AULP - Associação das Universidades de Língua Portuguesa

 * INDIA PLATFORM
  

 
III) Other ongoing or recently approved research projects:

  
* RETIOT - Reflectometry Technologies to Enhance the Future Internet of Things and Cyber-Physical Systems, COMPETE 2020, 9
January 2017 - 8 January 2020 (498.823€);

  
* PASMO - Plataforma aberta para o desenvolvimento e experimentação de soluções para a mobilidade, P2020 / CENTRO 2020, 1 May
2017 - 1 May 2019 ( 369.724€);

  
* VOX SENES - The aging voice: a study of segmental changes and rhythm variations on European Portuguese, Portugal 2020, 1 July
2018 - 30 June 2021 (240,000€);
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* NETDIAMOND - NEw Targets in DIAstolic heart failure: from coMOrbidities to persoNalizeD medicine, COMPETE 2020, 1 December
2016 - 30 November 2019 (198,000€);

  
* SOCIAL - Social Cooperation for Integrated Assisted Living, Compete 2020, 1 October 2016 - 30 September 2019 (157,987€);

  
* SMARTENTERCOM - Comunicações Empresariais Inteligentes, P2020 / COMPETE2020, 1 January 2017 - 31 December 2019
(149.380€);

  
* SmAC - Smart Advanced Cistern, COMPETE 2020, 20 June 2018 - 19 October 2020 (124,000€);

  
* DARTEG - Deteção de Ataques de Redirecionamento de Tráfego a uma Escala Global, FCT/PTDC, 1 May 2016 - 1 December 2018;
(96.004€);

  
* S2MovingCity - Monitorizar e Servir uma Cidade em Movimento, CMU-Portugal / FCT, 1 March 2016 - 28 February 2020 (78,289€);

  
* D4 - Deep Drug Discovery and Deployment, FCT, 1 September 2018 - 31 August 2021 (54,450€);

  
* Angerona - Privacy Preserving Middleware Platform for IoT, Carnegie-Mellon - Portugal / FCT, 1 September 2018 - 31 August 2019
(31,731€);

  
* MALPIS - Machine Learning based Profiling for Internet Security, FCT/PTDC, 1 October 2018 - 30 September 2021;

  
* InfoCent-IoT - Efficient information centric networks for IoT infrastructures, FCT/POCI, 10 August 2018 - 9 August 2021;

  
* RECODIS - Resilient communication services protecting end-user applications from disaster-based failures, ESF/COST, 1 March
2016 - 1 February 2020 

  
* TICs4CI - Red temática iberoamericana sobre aplicaciones TICs para ciudades inteligentes, CYTED - Programa Iberoamericano de
Ciencia Y Tecnología Para El Desarollo, 1 January 2018 - 31 December 2021 (mobility support);

 
 

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções

7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento

facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

 
7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.

 https://www.ua.pt/sigq/page/22105
 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia

da qualidade (PDF, máx. 500kB).
 7.1.2._RelCurso_8295_2017_2018.pdf

 
7.2 Garantia da Qualidade

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

Não aplicável.

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

Not applicable.

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

Não aplicável.

 
7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 

Not applicable.

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5f0449ae-d8ec-3e0e-55cb-5bd049da11c8/questionId/38cfaaba-9fd6-a098-8d9e-5bc465516975
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7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional. 

Não aplicável.

 
7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional
development. 

Not applicable.

 
7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.

 <sem resposta>

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

 Não aplicável.

 
7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional
development.

 Not applicable.

 
7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.

 Não aplicável.

 
7.2.5. Means of providing public information on the study programme.

 Not applicable.

 
7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.

 Não aplicável

 
7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.

 Not applicable.

 

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

8.1.1. Pontos fortes 
 
* UA bem classificada em diversos estudos a nível europeu e mundial

  
* Oferta formativa da LEI alinhada com as principais necessidades do mercado e com as linhas prioritárias da “Estratégia Nacional
de Investigação e Inovação para uma Especialização Inteligente” (ENEI), nomeadamente no âmbito das TIC;

  
* Objetivos da LEI alinhados com a missão e estratégia da UA;

  
* Estrutura da LEI compatível com modelo de Bolonha e com a maioria dos cursos congéneres europeus;

  
* Elevada atratividade da LEI no panorama nacional de formação em Engenharia Informática;

  
* Empregabilidade total dos diplomados em LEI;

  
* Projetos em curso nas UIs envolvem a aplicação de conhecimentos e/ou o avanço do estado da arte em praticamente todas as
áreas de lecionação da LEI;

  
* A LEI, como oferta formativa de primeiro ciclo em Engenharia Informática, tem continuação na UA, nomeadamente no Mestrado em
Engenharia Informática e em dois doutoramentos na mesma área.

  
* Equipa docente inclui uma percentagem elevada de doutorados (>90%). Especificamente na área de informática, a percentagem de
docentes doutorados é de 100%.

  
* Espaços e equipamentos adequados e esforço constante de melhoria;

  
* Pessoal administrativo competente e dedicado e equipa de técnicos diversificada;

  
* Sistema de garantia da qualidade do ensino (SGQ) certificado;

  
* Estruturas de apoio pedagógico e suporte à mobilidade;
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* Parte significativa da avaliação é feita com base em trabalhos práticos laboratoriais;

 
 
8.1.1. Strengths 

 
* UA is well placed in several European and world wide rankings;

  
* The objectives of LEI are inline with the labour market needs and with the priority areas of the “Estratégia Nacional de Investigação e
Inovação para uma Especialização Inteligente” (National Research and Innovation Strategy for Intelligent Specialization) (ENEI),
namely in which concerns Information and Communication Technologies;

  
* The objectives of LEI are inline with the mission and strategy of UA;

  
* The structure of LEI is compatible with the Bolonha model and with most courses offered in the same area in other european
countries.

  
* High attractiveness of the LEI study program in the national panorama of Informatics Engineering;

  
* Total employability of LEI graduates;

  
* The scope of ongoing projects in RUs target advances and/or applications of most of the knowledge areas lectured in LEI;

  
* LEI, as a first cycle in Informatics Engineering, has continuation in UA, namely in the Informatics Engineering Master program and in
two doctoral programs in the same area;

  
* High percentage of teachers with PhD (>90%). Specifically in the informatics area, the percentage of teachers with PhD is 100%;

  
* Adequate lecturing rooms and well equipped laboratories, in constant upgrade

  
* Competent and dedicated administrative staff and diversified technical team;

  
* Lecturing quality control system (SGQ) is certified;

  
* Pedagogical and mobility support in place;

  
* A significant part of the course evaluations is based on practical assignments;

  

 
8.1.2. Pontos fracos 

Não detectamos pontos fracos significativos. Em todo o caso, são de referir alguns pormenores susceptíveis de melhoria:
  

* Articulação entre os conteúdos da área de Física e o resto do plano de estudos é pouco clara. (ver secção 9)
  

* Em casos pontuais, a área ou subárea científica das unidades curriculares não está ajustada ao conteúdo. (ver secção 9)
  

* Instalações físicas (edifício do DETI) com sinais de envelhecimento.
 

 
8.1.2. Weaknesses 

We do not detect significant weak points in the LEI degree programme. We can only mention a few minor issues that may be
improved:

  
* The connection between physics contents and the rest of the curricular plan is not clear. (see section 9).

  
* In a few cases, the course scientific area or subarea is not adjusted to the contents. (see section 9)

  
* Physical facilities (DETI building) with signs of aging.

 
 
8.1.3. Oportunidades 

* Forte aceitação da UA pelo mercado de trabalho;
  

* O mercado de trabalho na área da Engenharia Informática absorve a quase totalidade dos diplomados, situação que se deverá
manter nos próximos anos. Segundo os dados mais recentes, a LEI tem 100% de empregabilidade dos seus licenciados.

  
* Na região de Aveiro estão sediados importantes pólos de investigação e desenvolvimento tecnológico que facilmente absorvem a
mão-de-obra qualificada da LEI. Aveiro, onde se localiza o polo de investigação da antiga Portugal Telecom (PT), tem forte tradição
nas Tecnologias de Informação e Comunicação. Em 2012, a PT foi considerada o 6º operador de telecomunicações a nível mundial
com maior investimento em investigação nesta área (ver o relatório "The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard"). A PT foi
adquirida em 2015 pela Altice, um dos maiores operadores mundiais de telecomunicações e multimedia, que manteve o polo de
inovação em Aveiro com a denominação Altice Labs.

  
* Em Aveiro está também sediada a Inova-Ria, uma associação de empresas como a Altice Labs, Ericsson, etc., criada com o
objectivo de consolidar na região um cluster centrado nas Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica.

  
* Em 2018, foi inaugurado o Parque de Ciência e Inovação (PCI) da Região de Aveiro, uma importante ferramenta para o
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desenvolvimento regional com base na inovação e no conhecimento científico. Neste projeto estão envolvidos diversos parceiros,
com a UA à cabeça, mas também a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e várias empresas. Ocupa uma área de 35
hectares e representa um investimento inicial de cerca de 20 milhões de euros. No primeiro ano de funcionamento conta já com
dezenas de empresas na área das TIC, muitas delas startups fundadas por alunos e docentes da UA.

  
* O envolvimento do DETI em grandes projetos nacionais e internacionais que envolvem sistemas de informação complexos, faz
crescer o número de solicitações, quer para novos projetos, quer para a contratação de diplomados nesta área.

  
* Os mecanismos de mobilidade de estudantes entre a UA e instituições estrangeiras, estão implementados ao nível de toda a UA,
fornecendo uma oportunidade para a internacionalização da LEI.

  

 
8.1.3. Opportunities 

* UA strongly accepted by the labor market.
  

* The labor market in Informatics Engineering absorbs almost completely the graduates produced by higher education institutions in
this area. This situation is expected to remain for the next coming years. According to the most recent statistics, LEI has 100%
employability of its graduates. The region of Aveiro hosts important research and technological development centers that easily
absorb LEI graduates. Aveiro, where the research center of Portugal Telecom (PT) is located, has a strong tradition in Information and
Communication Technologies. In 2012, Portugal Telecom (PT) was considered the 6th company with highest investment in
telecommunications research in the world (see the report "The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard"). In 2015, PT was
acquired by Altice (one of the biggest world telecommunications operators) that kept the PT research and innovation labs in Aveiro.

  
* Aveiro is also the city of Inova-Ria, a consortium of companies like Altice Labs, Ericsson, among others, aimed at consolidating a
cluster centered around the information, communication and electronics technologies.

  
* In 2018, it was inaugurated the Creative Science Park of Aveiro Region (PCI), an important tool for regional development based on
innovation and scientific knowledge. The main promoters are UA and the “Comunidade Intermunicipal de Aveiro”. It occupies an area
of 35 hectares and represents an initial investment of around 20 million euros. In the first year of operation, it already hosts dozens of
ICT companies, some of them startups created by UA students and teachers.

  
* The participation of DETI in big national and international projects involving complex information systems is increasing the number of
solicitations, both for new projects and for hiring recent graduates in this area.

  
* International student mobility mechanisms between UA and foreign institutions are implemented throughout UA, creating an
opportunity for the internationalization of LEI.

 
 
8.1.4. Constrangimentos 

 
* A UA situa-se numa cidade pequena, tendo por isso um menor universo de alunos potencialmente interessados, quando comparada
com universidades situadas em Lisboa ou Porto.

  
* A pressão do turismo sobre os custos dos alojamentos e dos serviços também se faz sentir na cidade de Aveiro. Em todo o caso,
este problema apresenta uma menor dimensão quando comparado com outras realidades como, por exemplo, o Porto ou Lisboa.

  
* A existência em Portugal de um certo preconceito favorável aos mestrados integrados e desfavorável às licenciaturas poderá ser
um constrangimento para a LEI, tanto mais que na FEUP existe um MI em Engenharia Informática. No entanto, esta questão está em
vias de resolução uma vez que os referidos mestrados integrados serão extintos ou convertidos para licenciaturas e mestrados até
2021.

  
* O corpo docente de Informática do DETI tem reconhecida qualidade mas os constrangimentos orçamentais da última década têm
provocado alguma insatisfação. As direcções do DETI têm tido dificuldade em gerir as expectativas dos recursos humanos, não
sendo reconhecido o seu mérito através de progressões na carreira, que têm estado congeladas. A admissão de novos docentes é
residual há vários anos, fazendo com que não haja um refrescamento dos quadros.

  
* As unidades curriculares iniciais de programação, nomeadamente “Fundamentos de Programação” e “Programação Orientada a
Objectos”, desenhadas especificamente para a LEI, foram nos anos seguintes sucessivamente incorporadas nos planos de estudos
de outros cursos, desde a Física à Engenharia Biomédica e Engenharia Industrial. Estas unidades curriculares têm no presente ano
lectivo (2018/2019) 347 e 222 alunos, respectivamente. Uma vez que os alunos dos outros cursos têm motivações e bases
formativas diferentes, a leccionação das referidas disciplinas torna-se mais difícil. 

 
 
8.1.4. Threats 

 
* UA is located in a small city, with a smaller pool of potentially interested students, when compared with other universities in larger
cities like Lisbon and Porto.

  
* The tourism pressure over local accommodation and service costs is increasing in the Aveiro city, being a handicap in recruiting
students that live outside the Aveiro region. However, this problem has a smaller dimension when compared with other regions like,
for instance, Porto or Lisbon.

  
* In Portugal, a misconception favorable to Integrated Master (MI) degrees, and not to “licenciatura” (=bachelor) degrees, may affect
LEI negatively, especially considering that FEUP offers a MI in Informatics Engineering. However, this issue is in the process of being
resolved since these integrated master's degrees will be extinguished or converted to bachelor and master's degrees by 2021.

  
* The informatics faculty of DETI has recognized quality but the budgetary constraints of the last decade have resulted in some
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frustration. DETI’s leadership has had difficulty managing human resources’ expectations and recognizing their merit through career
progressions, which have been frozen. The admission of new faculty members has been blocked for several years, not allowing a
faculty refreshment, e.g. new competences and dynamics.

  
* The initial programming courses, namely “Fundamentos de Programação” (Programming Fundamentals) and “Programação
Orientada a Objectos” (Object Oriented Programming), designed specifically for LEI, were successively incorporated in the curricular
plans of other study programmes, from Physics to Biomedical Engineering and Industrial Engineering . Those courses have in the
present academic year (2018/2019) 347 and 222 students, respectively. Since the students of the other courses have different
motivations and formative bases, the teaching of these courses becomes more difficult.

  

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Melhorar os conteúdos da área de Física bem como a sua articulação com o resto do curso.

 
8.2.1. Improvement measure 

Improve the Physics contents as well the connection of these contents with the rest of the study programme.

 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

A prioridade é alta.
  

Na secção 9 do formulário, é proposta uma alteração que concretiza esta melhoria.
  

Caso seja aprovada, a alteração entra em vigor no próximo ano lectivo.
 

 
8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 

The priority is high.
  

In section 9 of this form, a change is proposed which achieves the intended improvement.
  

If approved, the change will take effect next academic year.
 

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

<sem resposta>

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

<no answer>

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Criar unidades curriculares introdutórias de Ciência e Tecnologia da Programação para cursos sem foco computacional, reservando
as actuais “Fundamentos de Programação” e “Programação Orientada a Objectos” para a LEI e eventualmente para outros cursos
com foco computacional que existam ou venham a existir. Esta medida diz respeito ao último ponto da lista de constrangimentos (sec.
8.1.4).

 
8.2.1. Improvement measure 

Create introductory courses in Programming Science and Technology for study programmes without computational focus, reserving
the current “Fundamentos de Programação” (Programming Fundamentals) and e “Programação Orientada a Objectos” (Object
Oriented Programming) to LEI and eventually to other study programmes with computational focus. This measure concerns the last
item on the list of threats (section 8.1.4).

 
 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

A prioridade é média.
  

Uma vez que quase todos os cursos sem foco computacional que presentemente integram as referidas disciplinas nos seus planos
de estudos são mestrados integrados, esta medida de melhoria deverá ser implementada no âmbito da conversão dos mestrados
integrados em ciclos de licenciatura e mestrado, a qual deverá acontecer até 2021.

 
 
8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 

Since almost all study programmes without computational focus that currently integrate the mentioned courses in their curricula are
integrated master's degree programmes, this improvement measure should be implemented in the scope of the conversion of master
degree programmes to bachelor and master degrees, which should happen until 2021.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 
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<sem resposta>

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

<no answer>

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
 
Reabilitar o átrio de entrada, secretaria e instalações sanitários do edifício do DETI. Esta medida diz respeito ao segundo ponto da
lista de pontos fracos (sec. 8.1.2).

 
8.2.1. Improvement measure 

Rehabilitate the entrance lobby, secretariat and sanitary facilities of the DETI building. This measure concerns the second item on the
list of weaknesses (section 8.1.2).

 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Média
  

Estas acções de reabilitação deverão ocorrer num horizonte de dois anos. Parte das obras necessárias já estão orçamentadas.
 

 
8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 

 
Medium

  
These rehabilitation actions should take place within a two-year time frame. 

 
 
8.1.3. Indicadores de implementação 

<sem resposta>

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

<no answer>

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Nos casos em que seja apropriado, alterar as áreas e/ou subáreas científicas das unidades curriculares.

 
8.2.1. Improvement measure 

Change the scientific areas and/or subareas of courses where appropriate.

 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

 
A prioridade é alta.

  
Na secção 9 do formulário, são descritas as alterações que concretizam esta melhoria.

  
Caso seja aprovada, a alteração entra em vigor no próximo ano lectivo.

 
 
8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 

 
The priority is high.

  
In section 9 of this form, specific changes are proposed to achieve the intended improvement.

  
If approved, the change will take effect next academic year.

 
 
8.1.3. Indicadores de implementação 

<sem resposta>

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

<no answer>
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9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Não se detectando problemas que exijam alterações de fundo na estrutura e funcionamento do curso, as poucas alterações
propostas são pontuais. Propõe-se uma alteração de conteúdos na área da Física, de forma a melhorar a integração desta área no
curso. Propõe-se ainda correcções pontuais das áreas científicas de algumas unidades curriculares.

  
O actual plano de estudos da LEI inclui a unidade curricular (UC) de Elementos de Física. Esta UC é comum a cerca de uma dezena de
cursos. Este facto leva a que a formação fornecida tenha um carácter demasiado generalista e não focado nos interesses
específicos de cada um dos cursos. Disto mesmo deram nota os nossos alunos nos relatórios do Sistema de Gestão de Qualidade
onde referem não compreender a utilidade do programa desta UC no contexto da LEI. Os alunos referem também que, na forma em
que é leccionada, a matéria é difícil de compreender, mesmo para quem teve Física no 12º ano. Considera-se assim que seria de toda
a conveniência substituir esta UC por outra mais ajustada aos objectivos da LEI e melhor integrada no curso. Essa UC deverá
desenvolver competências na área de convergência da Física com a Engenharia Informática.

  
Em particular, deverá fornecer:

  
i. Bases de Física relevantes para os profissionais de Engenharia Informática; e

  
ii. Técnicas para a resolução de problemas na área da Física apoiadas na área da Informática.

  
Entre as áreas de aplicação, sobressaem as de simulação, robótica e jogos. Genericamente, o âmbito de uma UC de Física específica
para a Licenciatura em Engenharia Informática poderá basear-se em tópicos provenientes das áreas de física computacional,
simulação e modelação. A componente prática/laboratorial será de base computacional, suportada nos conhecimentos de
Informática previamente adquiridos pelos alunos. A nova UC proposta terá o nome de “Modelação de Sistemas Físicos”.

  
Para esta aproximação ser viável, será conveniente colocar a nova UC de Física no 2º semestre do 1º ano. Propõe-se assim passar a
UC de “Modelação e Análise de Sistemas” para o 1º semestre do 1º ano, abrindo espaço no 2º semestre para “Modelação de
Sistemas Físicos”.

  
Quanto às áreas científicas das unidades curriculares, propõe-se as seguintes alterações:

  
(1) "Teste e Qualidade de Software" (TQS): Esta UC obrigatória está classificada na área de Informática, sem indicação de subárea.
No entanto, esta UC está claramente integrada numa sequência de UCs da subárea de Ciência e Tecnologia da Programação
(Inf/CTP) que inclui Padrões e Desenho de Software e Introdução à Engenharia de Software. Assim, considera-se que a TQS deve ser
classificada na mesma subárea.

  
(2) "Redes e Serviços” (obrigatória) e "Arquitetura e Gestão de Redes” (opcional): Estas UCs estão classificadas na área de
Electrotecnia, subárea de Telecomunicações (Ele/Tel). No entanto, atendendo aos conteúdos, considera-se que estas UCs devem ser
classificadas na área de Informática.

 
 
9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 

Since no problems were detected that require fundamental changes in the structure and functioning of this degree programme, only a
few small changes are proposed, namely in Physics contents and in the scientific areas of some curricular units.

  
The current curriculum of LEI includes the course of “Elementos de Física”. This course is common to about ten degree programmes.
This means that contents are too generic and not focused on the specific interests of each of the degree program. Our students have
also noted in their Quality Assurance System (SGQ) reports that they do not understand the usefulness of this course in the context of
LEI. Students also point out that, in the way it is taught, the subject is difficult to understand, even for those who had Physics in the
12th grade. It is therefore considered that it would be very convenient to replace this course with another course better aligned with
the objectives of LEI and better integrated in the degree program. Such course should develop competences in the area of   
convergence of Physics with Computer Engineering.

  
In particular it should provide:

  
i. Physics bases relevant to the professionals of Informatics Engineering; and

  
ii. Techniques for solving problems in the area of   Physics supported in the area of   Informatics.

  
Among the areas of application, stand out those of simulation, robotics and games. Generally, the scope of a Physics course specific
designed for out Informatics Engineering degree program should be based on topics from the areas of computational physics,
simulation and modeling. The practical / laboratory component should be computer-based and supported by the knowledge of
computer science previously acquired by the students. The new proposed course will be called “Modelação de Sistemas Físicos”.

  
For this approach to be feasible, it is convenient to place the new Physics course in the 2nd semester of the 1st year. To that end, it is
proposed to move the course “Modelação e Análise de Sistemas” to the first semester of the 1st year, opening space in the 2nd
semester for "Modelação de Sistemas Físicos".

  
Regarding the scientific areas of the courses, the following changes are proposed:

  
(1) “Teste e Qualidade de Software”: This mandatory course is classified in the area of   Informatics, without subarea. However, this
course is clearly integrated into a sequence of course from the Programming Science and Technology subarea (Inf/CTP) which
includes “Padrões e Desenho de Software” and “Introdução à Engenharia de Software”. Thus, it is considered that “Teste e Qualidade
de Software” should be classified in the same subarea.
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(2) “Redes e Serviços”, mandatory course, and "Arquitectura e Gestão de Redes”, optional course: these courses are classified in
the area of   Electrical Engineering, subarea of   Telecommunications (Ele/Tel). However, given the content, it is considered that these
courses should be classified in the area of Informatics.

 
 

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. Engenharia Informática

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Engenharia Informática

 
9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).

 Informatics Engineering

 

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Informática I 132 0
Matemática M. 24 0
Física F. 6 0
Electrotecnia Ele. 6 0
Informática / Gestão / Engenharia e Gestão
Industrial F, I, Ges, EGI 0 12

(5 Items)  168 12  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Engenharia Informática - 1º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Engenharia Informática

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Informatics Engineering

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 1º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st semester

 

9.3.3 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)

Álgebra Linear e Geometria
Analítica M. semestral 162 TP 60, OT 15 6

Cálculo I M semestral 162 TP 60, OT 15 6
Modelação e Análise de
Sistemas I/SI semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6

Fundamentos de Programação I/CTP semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6
Introdução às Tecnologias
Web I/CTP semestral 162 TP 15, PL 30, OT 15 6

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Engenharia Informática - 2º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Engenharia Informática
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9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Informatics Engineering

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 2º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 2nd semester

 

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Matemática Discreta M semestral 162 TP 75, OT 15 6
Cálculo II M semestral 162 TP 60, OT 15 6
Modelação de Sistemas
Físicos F semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6

Introdução à Arquitetura de
Computadores I/ASC semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6

Programação Orientada a
Objetos I/CTP semestral 162 TP 30, PL 30, OT 30 6

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Engenharia Informática - 3º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Engenharia Informática

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Informatics Engineeringq

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 3º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 3rd semester

 

9.3.3 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)

Algoritmos e Estruturas de Dados Inf/CTP semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6
Métodos Probabílisticos para
Engenharia Informática Ele/APS semestral 162 TP 45, PL 30, OT 15 6

Redes e Serviços I semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6
Sistemas Operativos I/ASC semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6
Sistemas Multimédia I/SI semestral 162 TP 15, PL 30, OT 15 6
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Engenharia Informática - 4º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Engenharia Informática

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Informatics Engineering

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 4º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:



21/12/2018 ACEF/1819/1300041 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=a7a4c86e-4959-5c94-b99f-5bc468e37620&formId=5f0449ae-d8ec-3e0e-55cb-5bd049da1… 27/32

4th semester

 

9.3.3 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)

Compiladores I/CTP semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6
Computação Distribuída I/ASC semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6
Padrões e Desenho de
Softw are I/CTP semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6

Interação Humano-computador I/SI semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6
Bases de Dados I/SI semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Engenharia Informática - 5º semestre - unidades curriculares opcionais que funcionam no âmbito de "Opção I"

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Engenharia Informática

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Informatics Engineering

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 5º semestre - unidades curriculares opcionais que funcionam no âmbito de "Opção I"

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 5th semester - optional courses for "Opção I"

 

9.3.3 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)

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE
OPERAÇÃO I/ASC semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no

âmbito de Opção I

ARQUITECTURA E GESTÃO DE REDES I semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no
âmbito de Opção I

COMPLEMENTOS SOBRE
ARQUITETURA DE COMPUTADORES I/ASC semestral 162 TP 45, OT a5 6 Pode ser escolhida no

âmbito de Opção I
COMPLEMENTOS SOBRE
LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO I/CTP semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no

âmbito de Opção I

EMPREENDEDORISMO Ges semestral 162 TP 60, OT 15 6 Pode ser escolhida no
âmbito de Opção I

GESTÃO DE EMPRESAS Ges semestral 162 TP 60, OT 15 6 Pode ser escolhida no
âmbito de Opção I

GESTÃO INTEGRADA DE PROJECTOS Ges semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6 Pode ser escolhida no
âmbito de Opção I

INTRODUÇÃO À BIOINFORMÁTICA I/SI semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no
âmbito de Opção I

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO
GRÁFICA I/SI semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no

âmbito de Opção I
INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO
MÓVEL I/SI semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no

âmbito de Opção I
TECNOLOGIAS E PROGRAMAÇÃO
WEB I/CTP semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no

âmbito de Opção I
(11 Items)       

9.3. Plano de estudos - Engenharia Informática - 6º semestre - unidades curriculares a funcionar no âmbito de "Opção II"

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Engenharia Informática

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Informatics Engineering
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9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 6º semestre - unidades curriculares a funcionar no âmbito de "Opção II"

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 6th semester - courses for "Opção II"

 

9.3.3 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)

ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE
OPERAÇÃO I/ASC semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no

âmbito de Opção II

ARQUITECTURA E GESTÃO DE REDES I semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no
âmbito de Opção II

ARQUITETURA DE SOFTWARE I/CTP semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no
âmbito de Opção II

COMPLEMENTOS SOBRE AGENTES
INTELIGENTES I/SI semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no

âmbito de Opção II
COMPLEMENTOS SOBRE
ARQUITETURA DE COMPUTADORES I/ASC semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no

âmbito de Opção II
COMPLEMENTOS SOBRE
LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO I/CTP semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no

âmbito de Opção II

EMPREENDEDORISMO Ges semestral 162 TP 60, OT 15 6 Pode ser escolhida no
âmbito de Opção II

FÍSICA COMPUTACIONAL F semestral 162 T 15, PL 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no
âmbito de Opção II

INTRODUÇÃO À BIOINFORMÁTICA I/SI semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no
âmbito de Opção II

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO
GRÁFICA I/SI semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no

âmbito de Opção II
INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO
MÓVEL I/SI semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no

âmbito de Opção II

INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL EGI semestral 162 TP 60, OT 15 6 Pode ser escolhida no
âmbito de Opção II

TECNOLOGIAS E PROGRAMAÇÃO
WEB I/CTP semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no

âmbito de Opção II
TÓPICOS DE APRENDIZAGEM
AUTOMÁTICA I/SI semestral 162 TP 45, OT 15 6 Pode ser escolhida no

âmbito de Opção II
(14 Items)       

9.3. Plano de estudos - Engenharia Informátic - 5º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Engenharia Informátic

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Informatics Engineering

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 5º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 5th semester

 

9.3.3 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)

Introdução à Engenharia de
Softw are I/CTP semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6

Segurança Informática e nas
Organizações I/SI semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6

Complementos de Bases de
Dados I/SI semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6

Inteligência Artif icial I/SI semestral 162 TP 30, PL 30, OT 15 6
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Opção I I, Ges semestral 162 - 6 Horas de contacto
variáveis

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Engenharia Informática - 6º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Engenharia Informática

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 Informatics Engineering

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 6º semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 6th semester

 

9.3.3 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)

Teste e Qualidade de Softw are I/CTP semestral 162 TP 15, PL 30, OT 15 6
Aspetos Sociais e Profissionais da
Engenharia Informática I semestral 162 TP 45, OT 15 6

Projeto em Informática I semestral 324 TP 45, OT 15 12

Opção II F, I, G, EGI semestral 162 - 6 Horas de contacto
variáveis

(4 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Modelação de Sistemas Físicos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Modelação de Sistemas Físicos

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Modelling of Physics systems

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 F

 
9.4.1.3. Duração:

 1 semester

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 75

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 <sem resposta>

 
9.4.1.7. Observations:

 <no answer>

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
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António Luís Ferreira (TP 30 PL 0 OT 15)

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 Vítor Torres (TP 0 PL 30 OT 0)
 José Fernando Mendes (TP 0 PL 30 OT 0)

 Ricardo Dias (TP 0 PL 30 OT 0)
 

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

 A unidade curricular tem como objetivo que os estudantes aprendam conceitos fundamentais de Física que permitam uma
compreensão dos fenómenos físicos relevantes para a Engenharia Informática, numa abordagem algorítmica.

  
Aliando estes conhecimentos teóricos à sua implementação computacional, pretende-se que os estudantes adquiram competências
no desenvolvimento de modelos computacionais com o objetivo de fazer previsões numéricas ou simulações que descrevam o
comportamento de sistemas do interesse da Engenharia Informática.

  
Competências:

  
No final deste curso o aluno deverá ser capaz de:

  
1. Compreender leis e princípios básicos de Física Clássica e suas principais aplicações práticas.

 2. Avaliar ordens de grandeza e fazer aproximações para descrever fenómenos físicos. 
 3. Fazer modelação e simulação de sistemas físicos em computador.

 
 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The course aims that students learn fundamental concepts of Physics that allow an understanding of the physical phenomena
relevant to Informatics Engineering, following an algorithmic approach.

  
Combining this theoretical knowledge with computational implementation, students are expected to acquire competencies in the
development of computational models with the purpose of making numerical predictions or simulations that describe the behavior of
systems of interest to Informatics Engineering.

  
Competencies:

  
At the end of this course the students should be able to:

  
1. Understand basic laws and principles of Classical Physics and its main practical applications.

 2. Evaluate orders of magnitude and make approximations to describe physical phenomena.
 3. Model and simulate physical systems in a computer.

 
 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Física e medida: grandezas, unidades, padrões
 2. Leis de Newton e métodos numéricos de resolução de equações diferenciais.

 3. Leis de Conservação: energia, momento linear, momento angular.
 4. Oscilações: amortecimento; osciladores forçados e ressonância; osciladores acoplados; modos normais e séries de Fourier.

 5. Ondas mecânicas
 6. Sistemas de partículas, colisões

 7. Sistemas caóticos
 8. Dinâmica de um corpo rígido

  
Exemplos de trabalhos computacionais: 

  
- Movimento de ponto material em campo gravítico com atrito. Movimento de bola a rodar, sob o efeito de gravidade e atrito.
Movimento de planetas e satélites

 - Osciladores com amortecimento. Osciladores forçados e Ressonância. Osciladores acoplados, modos normais e séries de Fourier
 - Simulação do movimento ondulatório. Simulação de interferência de ondas

 - Interações e colisões em sistemas de duas ou mais partículas
 - Bolas em bilhares e comportamento caótico. Movimento caótico no pêndulo duplo

 - Simulação de corpos rígidos
 

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Physics and measurement: quantities, units, standards
 2. Newton's laws and numerical methods for solving differential equations.

 3. Conservation Laws: energy, linear momentum, angular momentum.
 4. Oscillations: damping; forced oscillators and resonance; coupled oscillators; normal modes and Fourier series.

 5. Mechanical waves
 6. Particle systems, collisions

 7. Chaotic Systems
 8. Dynamics of a rigid body

  
Examples of computational works:

  
- Movement of a material point in a gravitational field with friction. Movement of a rotating ball under the effect of gravity and friction.
Movement of planets and satellites

 - Oscillators with damping. Forced Oscillators and Resonance. Coupled Oscillators, Normal Modes, and Fourier Series
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- Simulation of the wave motion. Wave interference simulation
 - Interactions and collisions in systems of two or more particles

 - Balls in billiards and chaotic behavior. Chaotic movement in the double pendulum
 - Simulation of rigid bodies

 
 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Os conceitos de Física relevantes nesta fase da Licenciatura são do âmbito da Mecânica Clássica. Esta matéria proporciona a
aplicação adequada de métodos numéricos cuja compreensão é acessível nesta fase.

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

 The relevant Physics concepts in this phase of the Degree program are from the scope of Classical Mechanics. These contents
provide an appropriate application for numerical methods whose comprehension is accessible at this stage.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Os conceitos de Física e os métodos numéricos relevantes são discutidos em aulas teóricas/teórico-práticas de 2 horas. As aulas
práticas, de 2 horas, complementam as aulas teórico-práticas e incluem trabalhos de natureza computacional; têm também como
objetivo demonstrar a consistência entre resultados obtidos por via numérica e analítica. 

  
A avaliação consistirá numa componente teórico-prática outra de natureza computacional, cujos pesos refletem os créditos alocados
a cada competência, a saber: 50% para as competências de natureza teórico-prática e 50% para as competências computacionais.

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The physics concepts and the relevant numerical methods are discussed in lectures and problem-solving classes of 2 hours. These
classes are complemented by practical classes, of 2 hours, that include works of computational nature; they are also aimed at
demonstrating consistency between numerical and analytical results.

  
The assessment will consist of a theoretical component and practical component of a computational nature, whose weights reflect
the credits allocated to each competency, namely: 50% for theoretical-practical competences and 50% for computational
competences.

 
 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 A metodologia de ensino permite uma abordagem algorítmica, ao combinar a exposição de conceitos da Física Clássica com a de
métodos numéricos, nas aulas teórico-práticas, com a resolução analítica e numérica de problemas relevantes para a Engenharia
Informática, nas aulas práticas.

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

 The teaching methodology allows an algorithmic approach, combining the presentation of concepts of Classical Physics with that of
numerical methods, in the lectures and problem-solving classes, and with the analytical and numerical resolution of problems
relevant to Informatics Engineering, in practical classes.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 R. A. Serway & J. W. Jewett, Jr., (2014) Physics for Scientists and Engineers, 9th edition (Boston: Brooks/Cole Cengage Learning). 
  

Harvey Gould, Jan Tobochnik, and Wolfgang Christian (2006) Introduction to Computer Simulation Methods: Applications to Physical
Systems, 3rd edition (Addison-Wesley). 

 
 

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - António Luis Campos de Sousa Ferreira

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Luis Campos de Sousa Ferreira

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Vitor José Babau Torres

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vitor José Babau Torres

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - José Fernando Ferreira Mendes

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Fernando Ferreira Mendes
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9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
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