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ACEF/1819/0208247 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1213/08247

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar

 
1.3. Data da decisão.

 2015-05-18

 

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).

 2._TI-Avaliacao-A3ES-Sintese-Medidas-Melhoria.pdf
 

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

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

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

 As alterações efetuadas à estrutura curricular do CE decorreram essencialmente da substituição da organização por ramos por uma
estrutura que engloba um módulo temático optativo no primeiro semestre do terceiro ano do curso (ver secção 2). O número de ECTS
obrigatórios da área científica de Informática passou de 130 para 116, existindo agora 18 ECTS opcionais das áreas científicas de
Informática/Engenharia Geográfica. Face à restante reestruturação do plano de estudos a área científica de Gestão passou de 6 para
4 ECTS obrigatórios, tendo a área científica de Engenharia Geográfica passado de 14 para 12 ECTS obrigatórios.

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

 The changes to this study programme’s course structure derive mostly from the substitution of a branch-based structure by a
structure encompassing an optional thematic module in the first semester of the third year (see section 2). The mandatory ECTS from
the scientific area of Computer Science, originally 130, are now 116, with now 18 optional ECTS available in the scientific areas of
Computer Science/Geographical Engineering. As regards the restructuring of the remainder of the study plan, the scientific area of
Management now holds 4 mandatory ECTS instead of the previous 6, and Geographical Engineering went from 14 to 12 mandatory
ECTS.

 
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.

 Ver secção 2.

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

 See section 2.

 

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

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

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

 n.a.

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

 n.a.
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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.

 No seguimento das alterações efetuadas ao plano curricular mencionadas na secção 2, em particular as relativas à introdução do
estágio curricular, incrementou-se o número de parcerias nacionais. Nos últimos três anos (2016-2018) foram assim estabelecidos
mais de vinte novos protocolos de cooperação com empresas e outras entidades externas, na sua grande maioria da região da
Aveiro. Reforçou-se deste modo a ligação estratégica com o principal parceiro institucional do curso, a INOVARIA - associação de
empresas para uma rede de inovação em Aveiro (http://www.inova-ria.pt). 

  
Estão ainda a ser negociadas várias parcerias com universidades estrangeiras, no âmbito do Programa Erasmus+, no sentido de
reforçar a rede internacional de intercâmbio tanto ao nível dos estudantes como ao nível da equipa docente. 

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

 Following the study plan changes proposed in section 2, namely those related to the inclusion of a curricular internship, the number of
national partnerships has increased. In the last three years (2016-2018), a set of twenty new cooperation protocols have been
celebrated with companies and other external entities, most of them from the Aveiro region. 

 The strategic connection with the main institutional partner of this study programme, INOVARIA - associação de empresas para uma
rede de inovação em Aveiro (http://www.inova-ria.pt), was therefore reinforced, which brings an added value given INOVARIA’s
leading role in the IT, Communication and Electronics sector. 

  
Other partnerships are also being defined and settled with foreign universities, within the scope of the Erasmus+ initiative, so as to
further strengthen the international exchange network for this study programme, for students as well as for the teaching staff.

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

 Não

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

 n.a.

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

 n.a.

 
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?

 Sim

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

 Tal como referido na secção 4.2.1, foram estabelecidos novos protocolos com entidades externas no sentido de dar resposta a uma
das alterações descritas na secção 2, ou seja, a inclusão de um estágio curricular no plano de estudos do curso.

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

 As mentioned in section 4.2.1, new cooperation protocols have been established with external entities in order to address one of the
changes described in section 2, namely the inclusion of a curricular internship in the programme’s study plan.

 

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.):

 Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Águeda

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

 
 
1.3. Ciclo de estudos.

 Tecnologias da Informação

 
1.3. Study programme.

 Information Technologies
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1.4. Grau.

 Licenciado

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

 1.5._TI-Reestruturacao-Diario-Repulblica-2015.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
 Informática

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Computer Science

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

 481

 
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:

 520

 
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):

 seis semestres

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

 six semesters

 
1.10. Número máximo de admissões.

 25

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

 Tendo em conta o crescimento consistente do número de candidatos e estudantes inscritos pela primeira vez no CE nos últimos
anos, bem como a necessidade bem identificada de formar recursos na área do curso, pretende-se que o número máximo de
admissões seja de 45.

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

 Bearing in mind the consistent growth in the number of candidates and of students enrolled in this study programme for the first time
over the last few years, along with the well-identified need for skilled human resources in the area, it is believed that the maximum
number of admissions should be 45.

 
1.11. Condições específicas de ingresso.

 Provas de Ingresso
 - 16 Matemática

  
Classificações Mínimas

 - Nota de Candidatura: 95 pontos
 - Provas de Ingresso: 95 pontos

  
Fórmula de Cálculo

 - Média do secundário: 65%
 - Provas de ingresso: 35%

  
Preferência Regional

 - Percentagem de vagas: 30
 - Área de Influência: Aveiro, Coimbra, Guarda, Porto,Viseu, R. A. Açores, R. A. Madeira

 
 
1.11. Specific entry requirements.

 Entrance exam: 
 - Matemática (16)

  
Minimum classifications:

 - Entrance grade: 95 points
 - Entrance exam: 95 points
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Calculation Formula:

 - Secondary school average grade: 65%
 - Entrance exam: 35%

  
Regional Preference:

 - Percentage of vacancies: 30
 - Influence area: Aveiro, Coimbra, Guarda, Porto, Viseu, R. A. Açores, R. A. Madeira

 
 
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:

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

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

 1.14._Reg_Credit_UA_2017.pdf
 1.15. Observações.

 O CE de Lic. em Tecnologias da Informação (TI), organiza-se segundo uma estrutura curricular constituída por um tronco comum de 4
semestres, que visa o desenvolvimento de Aprendizagens Verificáveis (AV) consideradas nucleares na área da Informática. O último
ano é constituído por uma estrutura que engloba no primeiro semestre um Módulo Temático (MT) optativo, oferecendo três vertentes
distintas (Desenvolvimento Web, Produção de Geoinformação e Telemática), e um estágio curricular no segundo e último semestre
do CE.

  
O curso de TI foi desenvolvido de acordo com o Modelo da Aprendizagem Baseada em Projetos (MABP), o que se reflete na sua
estrutura curricular. Os elementos nucleares dessa estrutura são meta-unidades curriculares, designadas por Módulos Temáticos
(MT), cada uma delas dedicada a um dos grandes temas alvo do curso. Cada MT é constituído por um conjunto de subunidades
curriculares (UC), incluindo sempre uma UC designada por Projeto Temático (PT) e uma ou duas UC associadas. O conjunto destas
UC contribui para as AV do MT. Existem ainda UC não incluídas nos MT e designadas por UC autónomas. As AV dos MT resultam
assim do contributo de várias UC, não podendo, em alguns casos, ser associadas a uma UC do MT isoladamente.

 
1.15. Observations.

 The study programme has been organized into a course structure comprising a common core of 4 semesters, which aims to develop
a set of fundamental Learning Outcomes (LO) in the area of Computer Science. As for the final year, it entails, in the first semester, an
optional Thematic Module with three distinct paths (Web Development, Production of Geoinformation, and Telematics), as well as a
curricular internship in the second – and last – semester. 
Furthermore, this degree in IT was designed according to the Problem-Based Learning (PBL) approach, which is reflected in the
aforementioned course structure. The nuclear elements of that structure are therefore meta-curricular units, the Thematic Modules
(TM), each dedicated to one of the nuclear topics of the programme. Each MT is then constituted by sub-curricular units, one playing
the role of Thematic Project (TP) and the remaining subject or subjects as associated curricular units (CU). Hence, the set of the
aforementioned CU contributes to the TM’s LO. The course structure also includes autonomous CU. Overall, and most importantly, it
should be emphasized that the TM’s LO result from the joint contribution and articulation of several CU.

 

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):

Tecnologias da Informação Information Technologies

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

2.2. Estrutura Curricular - Tecnologias da Informação
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2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Tecnologias da Informação

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

 Information Technologies

 

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

Informática (Computer Science) I 116 0
Informática (Computer Science) / Engenharia Geográfica
(Geographical Engineering) I / EGG 0 18

Engenharia Geográfica (Geographical Engineering) EGG 12 0
Gestão (Management) GES 4 0
Línguas (Languages) L 4 0
Matemática (Mathematics) M 14 0
Qualquer Área Científ ica (Any Scientif ic Area) QAC 0 12
(7 Items)  150 30  

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.

 O CE foi estruturado de acordo com o Modelo da Aprendizagem Baseada em Projetos (MABP), tal como descrito na secção 1.15. No
MABP, o ponto de partida para a aprendizagem consiste num projeto multidisciplinar e com soluções em aberto. Ao elaborar uma
solução para o problema os estudantes, organizados em grupos e acompanhados por um orientador, desenvolvem o seu processo de
aprendizagem. Por outro lado, a avaliação tem por base um relatório final e uma defesa pública que inclui a sua apresentação e
discussão perante um júri que, geralmente, inclui um elemento externo à ESTGA.

  
Trata-se de um modelo fortemente centrado no estudante e que propicia o desenvolvimento integrado de competências técnicas e
transversais. Os problemas propostos estão, geralmente, relacionados com situações reais, procurando-se sempre que possível
integrar os estudantes em projetos de índole científica ou de prestação de serviços que estejam a ser desenvolvidos por docentes do
CE.

 
 
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.

 This study programme has been structured according to the Problem-Based Learning (PBL) approach, as described in section 1.15.
Within this framework, a multidisciplinary project with open solutions constitutes the starting point for the overall learning process. By
addressing the problem at hand while searching for answers, the students, organized in groups and accompanied by a supervisor,
develop their own learning process. On the other hand, the assessment includes the presentation and discussion of a final report
before a panel, which generally includes a member that is external to ESTGA. 
 
In short, this is a clear student-centered model, which fosters the integrated development of technical and the so-called soft skills. In
addition, there is a strong focus on the integration of students into research or service provision projects designed/conducted by the
teaching staff.

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

 A informação necessária ao acompanhamento e avaliação do CE é recolhida através dos inquéritos pedagógicos processados no
âmbito do Sistema de Garantia de Qualidade (SGA) da Universidade de Aveiro, o qual engloba informação relativa a funcionamento
das unidades curriculares (tanto positivo como negativo), e os relatórios de discência elaborados para efeitos de Melhoria, Garantia e
Supervisão da qualidade do ensino ministrado.

  
A análise dos inquéritos pedagógicos realizados através do SGQ permite assim monitorizar a carga de trabalho dos alunos, no
sentido de a aproximar dos ECTS previstos.

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

 The necessary information as regards the monitoring and assessment of the study programme are gathered through the pedagogical
survey processed within the scope of the Quality Assurance System (QAS) of the University of Aveiro. This instrument aims at the
improvement, guarantee and supervision of the quality of the teaching services and comprises information not only related to the
curricular units themselves (both positive and negative), but also to the student reports.

  
Thus, the analysis of the pedagogical survey results, conducted via the QAS, allows the constant monitoring of the students’
workload, in order to bring it closer to the estimated ECTS.

 
 
2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
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No sentido de avaliar a articulação entre os métodos de avaliação e os objetivos de aprendizagem das unidades curriculares que
integram o CE, os docentes que constituem a Comissão de Curso analisam todos os métodos de avaliação no início de cada
semestre, propondo as devidas alterações se necessário. Durante este processo de articulação são especialmente tido em conta os
comentários dos estudantes no âmbito do SGQ.

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

 In order to assess the articulation between the assessment methods and the learning objectives of the several curricular units that
constitute the study programme, the faculty members of the Course Committee analyze all the assessment methods at the beginning
of the semester, proposing changes if necessary. During this articulation process, special attention is given to the comments of the
students in the scope of the QAS.

 

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Ver secção 1.15.

 
2.4 Observations.

 See section 1.15.

 

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.
 Ciro Alexandre Domingues Martins (Diretor de Curso / Director of Studies)

 Luís Jorge dos Santos Gouveia Marques Gonçalves (Vice-Diretor de Curso / Vice-Director of Studies)
 Joaquim José de Castro Ferreira (Comissão de Curso / Course Committee)

 

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 Rita Costa Bonifácio
Selores dos Santos

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Ciências e Tecnologias da

Comunicação 100.00 Ficha
submetida

Ciro Alexandre Domingues
Martins

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha

submetida

Ana Rita Paço Calvão Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Ciências Agronómicas e Florestais 100.00 Ficha

submetida

David Nunes Resende Professor Adjunto
ou equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Engenharia e Gestão Industrial 100.00 Ficha
submetida

Fábio José Reis Luís
Marques

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Informática 100.00 Ficha

submetida
Hélder José Rodrigues
Gomes

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha

submetida
João Paulo da Fonseca
Hespanha de Oliveira

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Desenvolvimento de Sistemas de

Informação; Cadastro e Registo Predial 100.00 Ficha
submetida

Joaquim José de Castro
Ferreira

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha

submetida

Judite Maria Manso e Silva Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado

Título de
especialista (DL
206/2009)

Gestão de Marketing 60.00 Ficha
submetida

Luis Jorge dos Santos
Gouveia Marques
Gonçalves

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

Título de
especialista (DL
206/2009)

Integrated Map and Geoinformation
Production 100.00 Ficha

submetida

Luísa Maria Gomes Pereira
Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Digital Photogrammetry 100.00 Ficha
submetida

Mário Jorge Ferreira
Rodrigues

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha

submetida
Pedro Alexandre de Sousa
Gonçalves

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 100.00 Ficha

submetida
Ricardo Roberto Duarte
Marau

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 60.00 Ficha

submetida
Sara Micaela Pereira
Carvalho

Assistente ou
equivalente Mestre Estudos Alemães 100.00 Ficha

submetida
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9601/annexId/cccc5fe3-ef39-9bc0-9e23-5beef82838fb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9601/annexId/c9ff3ed7-795b-81e1-679a-5beef82b4c05
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9601/annexId/61c30371-1b58-5d3e-b01d-5beef8b72e2d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9601/annexId/469a3f36-ce79-55d6-02e1-5beef8360e48
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9601/annexId/d9745197-c2bb-988c-2efb-5beef8d5dabe
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9601/annexId/510441eb-c4d3-8fb1-e6bf-5beef8bb6603
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9601/annexId/1a4fdeee-d7a6-c510-2a46-5beef9956c30
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9601/annexId/d12d7f1c-37de-7872-b0b2-5beef956d644
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9601/annexId/b2070100-d546-5303-fc9b-5beef95ae243
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9601/annexId/8fe0fdc9-a9f6-91aa-5003-5beef95e3bfd
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Zulmira Maria dos Santos
Pereira

Professor Adjunto
ou equivalente

Mestre Título de
especialista (DL
206/2009)

Detecção Remota 100.00 Ficha
submetida

     1520  

<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.
 16

 
3.4.1.2. Número total de ETI.

 15.2

 

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: 14 92.105263157895

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): 11.6 76.315789473684

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 7.6 50 15.2

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 15.2

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

14 92.105263157895 15.2

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 15.2

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9601/annexId/27ed0ec0-c742-615f-1fd2-5beef9f18b7e
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4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

A ESTGA, para além do pessoal não académico afeto aos Serviços Centrais da Universidade de Aveiro, conta com 9 funcionários não
docentes que dão suporte ao funcionamento do ciclo de estudos (5 Técnicos Superiores e 4 Assistentes Técnicos). Todos os
funcionários se encontram em regime de tempo integral, existindo grupos para apoio em diferentes áreas como acompanhamento
académico, processamento administrativo, suporte aos laboratórios, suporte à biblioteca e salas de estudos.

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

In addition to the non-academic staff assigned to the Central Services of the University of Aveiro, ESTGA relies on 9 non-teaching
staff elements, who support the everyday operations related to the study programme (5 Senior Technicians and 4 Assistant
Technicians). They are all full-time employees at the institution, and there are groups for support in different areas such as academic
monitoring, administrative processing, laboratory support, library and study rooms support.

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

As qualificações académicas do pessoal não docente da ESTGA são as seguintes:
 - 2 titulares de Mestrado

 - 4 titulares de Licenciatura
 - 1 titular de Bacharelato

 - 2 com o 12º ano ou equivalente

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

The academic qualifications of ESTGA’s non-teaching staff are the following:
 - 2 hold a Master’s degree

 - 4 hold a “Licenciatura”
 - 1 holds a Bachelor’s degree (“Bacharelato”)

 - 2 hold a secondary education diploma (12th grade)
 

 

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. 
105

 

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 11
Feminino / Female 89

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 27
2º ano curricular 33
3º ano curricular 45
 105

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 20
N.º de candidatos / No. of candidates 32 40 63
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N.º de colocados / No. of accepted candidates 19 17 21
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 34 29 28
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 10.5 10.5 11

Nota média de entrada / Average entrance mark 12.1 12.2 12.4

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A evolução do número de estudantes inscritos pela 1.ª vez no ciclo de estudos em avaliação evidencia uma evolução significativa na
capacidade de atração de novos alunos desde 2013/2014. No ano letivo de 2017/2018, a Licenciatura em Tecnologias da Informação
conta com 28 estudantes inscritos pela 1.ª vez, o que representa um aumento de 87% relativamente a 2013/2014 (o ano com pior
registo), sendo este um resultado consistente nos últimos anos. Por outro lado, importa referir que, dos 28 novos estudantes, 21 são
provenientes do contingente geral, o que representa uma recuperação a nível da capacidade de recrutamento de estudantes no
concurso nacional de acesso ao ensino superior.

 
5.3. Eventual additional information characterising the students. 

The evolution in the number of students enrolled in this study cycle for the first time shows a significant improvement in its ability to
attract new students, especially since 2013/2014. In the 2017/2018 academic year, the degree in Information Technologies had 28
students enrolled for the first time, which represents an 87% increase when compared to 2013/2014 (the worst record) and a
consistent evolution in the last few years. On the other hand, it should be noted that of the 28 new students, 21 have entered through
the general admissions quota, which denotes progress in the capacity to recruit students via the national call for admission into
higher education.

 

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 15 10 12
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 7 5 7
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 1 2
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 3 1
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 4 1 1

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

n.a.

 
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). 

n.a.

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

Os dados estatísticos da componente de ensino recolhidos através do Sistema de Garantia da Qualidade da Universidade de Aveiro
(SGQ), relativos ao ano letivo 2017/2018, indicam que a taxa de aprovação média nas UC do curso é bastante positiva, tanto no que
respeita ao rácio Aprovados/Inscritos (68%), como ao rácio Aprovados/Avaliados (83%). Não obstante estes resultados, a
assiduidade irregular por parte de alguns estudantes, bem como a sua não submissão a avaliação, apresentam-se como pontos
importantes a assinalar, justificando em parte os baixos índices de aproveitamento escolar na UC de Matemática Aplicada às
Tecnologias da Informação, com uma taxa de aprovação de 28% (aprovados/inscritos) e de 44% (aprovados/avaliados), e na UC de
Programação Orientada a Objetos com uma taxa de aprovação de 27% (aprovados/inscritos) e de 67% (aprovados/avaliados).
Importa também referir que a percentagem de estudantes não avaliados no caso destas duas UC foi de 40% e 62%, respetivamente.
Destaca-se ainda, e em particular a nível dos estudantes do 1º ano, uma formação de base cada vez mais deficitária à entrada, maus
hábitos de trabalho e uma postura pouco pró-ativa e colaborativa.

  
Com vista a superar os problemas identificados, são apresentadas na secção 9 – proposta de reestruturação curricular – um
conjunto de sugestões de alteração ao plano curricular do ciclo de estudos em avaliação.
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6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 

The teaching-related statistical data gathered from the QAS of the University of Aveiro and referring to the 2017/2018 academic year
indicate that the average approval rate of the programme’s curricular units is quite positive, both as regards the Approved/Enrolled
ratio (68%) and the Approved/Assessed ratio (83%). Despite these results, reference should be made to irregular attendance by some
students, as well as to the fact that some do not even undergo assessment. It is believed these issues may partially justify the low
educational achievement rates in the curricular units of Mathematics Applied to IT (with an approval rate of 28% in what concerns the
Approved/Enrolled and of 44% concerning the Approved/Assessed) and of Object-Oriented Programming (with an approval rate of
27% in what concerns the Approved/Enrolled and of 67% concerning the Approved/Assessed). In these two CU, the percentage of
students that did not undertake any form of assessment was of 40% and 62%, respectively. It should also be noted that, more and
more, first-year students arrive at Higher Education with insufficient basic training, bad working habits and a posture that often lacks
proactivity, as well as collaborative skills. 

  
In order to overcome the aforementioned problems, section 9 – proposal of the curricular restructuring – puts forward a set of
suggestions and changes to the programme’s study plan.

 
 

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). 

De acordo com os dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e do inquérito RAIDES da Direção Geral de
Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), em 2017 a taxa de desemprego dos recém-diplomados da Licenciatura em Tecnologias
da Informação, que se diplomaram entre os anos letivos de 2012/2013 e 2015/2016, era de 2,8%. Comparativamente, no período em
causa a taxa de desemprego era de 3,8% para a área de formação (ensino público) e de 5,5% a nível nacional (ensino público). Estas
estatísticas encontram-se publicadas no portal InfoCursos (http://infocursos.pt), que apresenta dados e estatísticas sobre os cursos
de Licenciatura do 1.º ciclo e de Mestrado Integrado ministrados em estabelecimentos de ensino superior portugueses.

 
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 data from the Institute of Employment and Training (IEFP) and from the Survey on Registered and Graduated University
Students (RAIDES), conducted by the Directorate-General for Education and Science Statistics (DGEEC), in 2017 the unemployment
rate of recent graduates in the Information Technologies degree (those that graduated between the 2012/2013 and 2015/2016
academic years) was of 2.8%. In comparison, and in that same period, the unemployment rate was of 3.8% for the training area in
question (public teaching institutions) and of 5.5% at a national level (public teaching institutions). This statistical information can be
found in the InfoCursos portal (http://infocursos.pt), which entails data concerning all the first-cycle degrees and integrated Master’s
degrees lectured in public teaching institutions in Portugal.

 
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

Muito embora os dados sobre a empregabilidade dos recém-diplomados do CE apontem para uma taxa de emprego relativamente
elevada (97,2%), a coordenação do curso, em conjunto com a estrutura diretiva da ESTGA-UA, continua empenhada no
estabelecimento de novos protocolos de cooperação com várias entidades (públicas e privadas) para o acolhimento de estagiários,
estimulando um constante espirito crítico para garantir um bom alinhamento das competências fornecidas pelo CE com a indústria
da região, e proporcionando aos estudantes a aquisição de competências específicas do mercado de trabalho quando ainda estão a
ser acompanhados por um orientador da ESTGA-UA especializado na área. De mencionar, também, que alguns dos estudantes
finalistas do CE optam por prosseguir estudos, não ingressando de imediato no mercado de trabalho.

 
6.1.4.2. Reflection on the employability data. 

Although the data regarding the employability of recent graduates in this study programme point towards a relatively high
employment rate (97.2%), the coordination of the programme, together with the directive structure of ESTGA-UA, are still committed
to establishing new cooperation protocols with several entities (public and private) in order to accommodate new internships. The
added value of the internships also includes the alignment, as much as possible, of the competences provided by the study
programme with those specifically required by the (local) industry and by the labour market in general. In turn, this allows the
students to acquire and/or develop these skills while they can still benefit from the supervision of one of ESTGA’s faculty members
specialized in the area.

 

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

Instituto de Telecomunicações
(Aveiro) Excelente / Excellent

Instituto de
Telecomunicações
(IT)

1
1 colaborador além do membro
integrado / 1 collaborator in addition
to the integrated member

Instituto de Engenharia
Electrónica e Telemática de

Bom, com fundo de
reestruturação / Good, w ith

Universidade de
Aveiro

1 3 colaboradores além do membro
integrado / 3 collaborators in addition
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Aveiro (IEETA) restructuring fund to the integrated member

DigiMedia – Digital Media and
Interaction Reseacrh Centre

Sem avaliação porque foi
criado em 2017 / No evaluation
because it w as created in
2017

Universidade de
Aveiro 0 1 colaborador / 1 collaborator

Governance, Competitiveness
and Public Policies
(GOVCOPP)

Excelente / Excellent Universidade de
Aveiro 1

Sem colaboradores além dos
membros integrados / No
collaborators in addition to the
integrated members

GeoBioTec Bom / Good

FCT/UNL,
Universidade de
Aveiro, Universidade
da Beira Interior

0 1 colaborador / 1 collaborator

Centro de Investigação em
Ciências Geo-Espaciais
(CICGE)

Poor Universidade do Porto 1
Sem colaboradores além do membro
integrado / No collaborators in
addition to the integrated members

Computer Science, Systems,
Information and Know ledge
Processing Laboratory
(LISTIC)

n.a. Université de Savoie
Mont Blanc (França) 0 1 colaborador / 1 collaborator

Centro de Linguística da
Universidade NOVA de Lisboa
(CLUNL)

Muito Bom / Very Good Universidade Nova de
Lisboa 0 1 colaborador / 1 collaborator

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9601
 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/46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9601
 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. 

Destacam-se os seguintes projetos/prestações de serviço com participação de docentes do CE:
  

- 5G-MOBIX: 5G for cooperative & connected automated MOBIility on X-border corridors - H2020 (2018-21) (€294650,65)
 - EPyRIS: Estratégia conjunta para a Protecção e Restauração dos ecossistemas afectados por Incêndios florestais (Gestão

integrada em zonas naturais de alto risco) - SOE2/P5/E0811, FEDER via INTERREG SUDOE (2018-2021) (€220000)
 - SmAC: Smart Advanced Cistern - POCI-01-0247-FEDER-033278, co-promoção empresas OLI e Watgrid (2018-2020) (€124000)

 - TRUST: Transportation and Road monitoring system for UbiquitouS real-Time information services - nº37930 25/SI/2017 (2018-2020)
(€257720,74)

 - LLMCP LisPan: Living Lab para Conteúdos e Plataformas de Media - SAICT-POL/23937/2016 (2018-2019) (€7000)
 - Projeto no âmbito de prestação de serviços com a empresa ENERVEDRA (2018 -2019) (€80500)

 - ApprEnt project: Collection of good practices - 585163-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-VET-APPREN (2017-2019)
 - VoluntAge4Seniors II: Plataforma para apoiar ações de voluntariado junto das pessoas idosas – AlticeLabs (2018-2019) (€19791)

 - INTEGRA@TEC: Transferência de competências integradas e geradoras de inovação empresarial na Região Centro - CENTRO-01-
0246-FEDER-000012 (2018-2019) (€10000)

 - PASMO: Plataforma Aberta para o desenvolvimento e experimentação de Soluções para Mobilidade – CENTRO-01-0246-FEDER-
000008 (2017-2019) (€369724,03)

 - Smart Green Homes – refª POCI-01-0247-FEDER-007678 (2016-2020) (€8853453,52)
 - FIRE-C-BUDs: Efeitos indiretos de incêndios florestais nos fluxos e no balanço de carbon - PTDC/AGR-FOR/4143/2014 (2016-2019)

(€199998)
 - SOCIAL: Social Cooperation for Integrated Assisted Living - POCI-01-0247-FEDER-017861 (2016-2019) (€157987,10)

 - METRICS: prograMmablE datacenter foR Iiot appliCationS - financiado pelo IT (2016-2018)
 - SheepIT: Sistema de controlo de pastagem baseado em tecnologias IT – 17640 (2016-2018) (€130513,80)

 - RECARE: Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land - 7º Programa Quadro Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração, nº 603498 (2013-2018) (€541676,80)

 - Portuguese C-ITS Corridor - Brisa Inovação e Tecnologia (2016-2017) (€123000)
 - URSA MAJOR NEO - Consultancy Port of Livorno, Itália (2018-2019) (€39800)

 - VoluntAge4Seniors: aplicação para idosos pedirem ajuda a voluntários - AlticeLabs@UA (2017) (€9724)
  

Organização do Torneio Estudantil de Computação multiLinguagem de Aveiro (TECLA), para estudantes do ensino secundário ou
equivalente (desde 2009). De mencionar a participação com regularidade em júris de PAP em Escolas Secundárias da região,
recebendo-se também estudantes do Profissional em Contexto de Trabalho.

  
De salientar o apoio dado ao Núcleo Associativo de Estudante de Águeda, para o desenvolvimento de atividades culturais e
desportivas, tendo sido construído um campo desportivo na ESTGA, passível de ser utilizado pela comunidade.

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

The following projects/service provision activities include the participation of teaching staff:
  

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9601
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9601
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- 5G-MOBIX: 5G for cooperative & connected automated MOBIility on X-border corridors - H2020 (2018-21) (€294650,65)
 - EPyRIS: Estratégia conjunta para a Protecção e Restauração dos ecossistemas afectados por Incêndios florestais (Gestão

integrada em zonas naturais de alto risco) - SOE2/P5/E0811, FEDER via INTERREG SUDOE (2018-2021) (€220000)
 - SmAC: Smart Advanced Cistern - POCI-01-0247-FEDER-033278, co-promoção empresas OLI e Watgrid (2018-2020) (€124000)

 - TRUST: Transportation and Road monitoring system for UbiquitouS real-Time information services - nº37930 25/SI/2017 (2018-2020)
(€257720,74)

 - LLMCP LisPan: Living Lab para Conteúdos e Plataformas de Media - SAICT-POL/23937/2016 (2018-2019) (€7000)
 - Projeto no âmbito de prestação de serviços com a empresa ENERVEDRA (2018 -2019) (€80500)

 - ApprEnt project: Collection of good practices - 585163-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-VET-APPREN (2017-2019)
 - VoluntAge4Seniors II: Plataforma para apoiar ações de voluntariado junto das pessoas idosas – AlticeLabs (2017-2019) (€19791)

 - INTEGRA@TEC: Transferência de competências integradas e geradoras de inovação empresarial na Região Centro - CENTRO-01-
0246-FEDER-000012 (2018-2019) (€10000)

 - PASMO: Plataforma Aberta para o desenvolvimento e experimentação de Soluções para Mobilidade – CENTRO-01-0246-FEDER-
000008 (2017-2019) (€369724,03)

 - Smart Green Homes – refª POCI-01-0247-FEDER-007678 (2016-2020) (€8853453,52)
 - FIRE-C-BUDs: Efeitos indiretos de incêndios florestais nos fluxos e no balanço de carbon - PTDC/AGR-FOR/4143/2014 (2016-2019)

(€199998)
 - SOCIAL: Social Cooperation for Integrated Assisted Living - POCI-01-0247-FEDER-017861 (2016-2019) (€157987,10)

 - METRICS: prograMmablE datacenter foR Iiot appliCationS - financiado pelo IT (2016-2018)
 - SheepIT: Sistema de controlo de pastagem baseado em tecnologias IT – 17640 (2016-2018) (€130513,80)

 - RECARE: Preventing and Remediating degradation of soils in Europe through Land - 7º Programa Quadro Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico e Demonstração, nº 603498 (2013-2018) (€541676,80)

 - Portuguese C-ITS Corridor - Brisa Inovação e Tecnologia (2016-2017) (€123000)
 - URSA MAJOR NEO - Consultancy Port of Livorno, Itália (2018-2019) (€39800)

 - VoluntAge4Seniors: aplicação para idosos pedirem ajuda a voluntários - AlticeLabs@UA (2017) (€9724)
  

To mention that the teaching staff has been actively involved, since 2009, in the organization of the Aveiro Student Tournament of
MultiLanguage Computation (TECLA), aimed at secondary school students (or equivalent). The faculty has also been participating, on
a regular basis, in assessment panels of Professional Aptitude Tests (PAP) in local secondary schools, and some students from
Professional and/or Vocational courses have been welcomed at ESTGA for their on-the-job training experience.

 
 
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. 

Salientam-se os seguintes projetos, com participação de docentes do ciclo de estudos e realizados em parceria com:
  

- Vietnamese-European Knowledge and Technology Transfer Education Consortium - conta com parceiros alemães, belgas e
vietnamitas (€74332);

 - Future Proof Your Classroom – Teaching Skills 2030 – conta com a participação de nove universidades europeias (€24692);
 - Flood Forecast and Alert System for the Urban Area of Águeda - em parceria com os institutos politécnicos de Castelo Branco e de

Leiria e com a Câmara Municipal de Águeda (€85581,51);
 - SmartWalk: Smart Cities for Active Seniors – em parceria com os institutos politécnicos de Coimbra e de Leiria, a Câmara Municipal

de Águeda e a empresa Globaltronic – Electrónica e Telecomunicações (€81211,86);
 - 3R: Revitalizar a Reabilitação Respiratória – em parceria com o instituto politécnico de Leiria, as Câmaras Municipais de Aveiro e de

Mira e várias associações e instituições da área da saúde (€126436,91).

 
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. 

The following projects include the participation of teaching staff involved in the study programme and carried out in partnership with:
  

- Vietnamese-European Knowledge and Technology Transfer Education Consortium – it has German, Belgian and Vietnamese
partners (€74332);

 - Future Proof Your Classroom – Teaching Skills 2030 – includes nine European universities (€24692);
 - Flood Forecast and Alert System for the Urban Area of Águeda – in collaboration with the Castelo Branco and Leiria Polytechnic

Institutes and with the Águeda City Council (€85581,51);
 - SmartWalk: Smart Cities for Active Seniors – in partnership with the Coimbra and Leiria Polytechnic Institutes, the Águeda City

Council and the company Globaltronic – Electrónica e Telecomunicações (€81211,86);
 - 3R: Revitalizar a Reabilitação Respiratória – in partnership with the Leiria Polytechnic Institute, the City Councils of Águeda and

Mira, and several associations and institutions working in the health sector (€126436,91).

 

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 8.6
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
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) 0
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
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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). 
Estão a ser negociadas novas parcerias estratégicas com universidades estrangeiras no âmbito do Prog. Erasmus+, para reforçar a
rede internacional de intercâmbio de estudantes e docentes na área das TIC. Nesse âmbito foi já estabelecida em 10/2018 uma nova
parceria com a Univ. de Zaragoza (Espanha), estando prevista a assinatura em 01/2019 de outra nova parceria com o College of
Applied Technical Science Nis (República da Sérvia).

  
Decorreram também Prog. Erasmus+ com participação de docentes do CE: "VETEC - Vietnamese-European Knowledge and
Technology Transfer Education Consortium" (2016-2019); “Future Proof Your Classroom – Teaching Skills 2030” (2017-2020); “Catch
it: Non-formal activities” (2015-2017); “Problem-based learning towards internship” (2016).

  
Os docentes do CE têm participado também na coordenação e lecionação do programa internacional de formação realizado pela
ESTGA e dirigido a estudantes de 2º ciclo do Instituto Superior Politécnico de Benguela (ISPB) – Angola.

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

New strategic partnerships with foreign univ. are being put forward, within the scope of the Erasmus+, to reinforce the international
exchange network of both students and teachers in the ICT area. A new partnership has been settled in 10/2018 with the Univ. of
Zaragoza (Spain), and a new partnership with the College of Applied Technical Science Nis (Republic of Serbia) is expected to be
signed in 01/2019.

  
Erasmus+ programmes were carried out involving teachers from the study programme, namely: "VETEC - Vietnamese-European
Knowledge and Technology Transfer Education Consortium" (2016-2019); “Future Proof Your Classroom – Teaching Skills 2030”
(2017-2020); “Catch it: Non-formal activities” (2015-2017); and “Problem-based learning towards internship” (2016).

  
Programme’s teachers have also been participating in the coordination and lecturing of the international training programme
organized by ESTGA and aimed at second-cycle students from the Polytechnic Institute of Benguela in Angola.

 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 De referir que existe todos os anos um número significativo de trabalhadores-estudantes no CE, o que se reflete em grande parte nos

resultados a nível da eficiência formativa (número de graduados em N+1, N+2 ou mais anos).
  

Ainda no capítulo da mobilidade, saliente-se que no decorrer do presente ano letivo, 2018/2019, o CE conta com um estudante
"incoming" (estudante da Faculdade de Tecnologia de Lins "Professor António Seabra" - Brasil em programa ERASMUS+ entre
02/2019 e 07/2019).

 
6.4. Eventual additional information on results.

 It should be noted that there is a significant number of student-workers in the study cycle each year, which is largely reflected in the
results of training efficiency (number of graduate students in N + 1, N + 2 or more years).

  
Also in the chapter of mobility, it should be noted that in the course of this school year, 2018/2019, the Study Cycle has an "incoming"
student (student from Lins Technology School - Brazil in the ERASMUS+ program between 02/2019 and 07/2019).

 

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_8905_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. 

<sem resposta>

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9601/questionId/38cfaaba-9fd6-a098-8d9e-5bc465516975
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7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures supporting
the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection (including the results of student surveys
and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic assessment of the study programmes, the discussion and
use of the results of these assessments to define improvement measures, and the monitoring of their implementation. 

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 

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

8.1.1. Pontos fortes 
1. Forte formação de base na área da informática, complementada com áreas de especialização diversificadas;

 2. Ciclo de estudos integrado em percursos globais de formação coerentes, incluindo a montante CTESP nas áreas de Redes e
Sistemas Informáticos, e Programação de Sistemas de Informação, e a jusante formação de 2.º ciclo – através do curso de mestrado
em Informática Aplicada da ESTGA-UA, proposta submetida à A3ES em outubro de 2018 –, assim como dos cursos de mestrado da
UA (Engenharia Informática, Engenharia de Computadores e Telemática, Comunicação Multimédia);

 3. Modelo pedagógico centrado no estudante, integrando práticas inovadoras de ensino;
 4. Integração de estágio curricular no plano de estudos do curso;

 5. Utilização de metodologias ativas de ensino (Modelo de Aprendizagem Baseado em Projetos);
 6. Articulação de competências entre diversas unidades curriculares consubstanciada em módulos temáticos no plano curricular do

ciclo de estudos;
 7. Qualidade da relação docente/estudante;

 8. Disponibilidade dos docentes para acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos estudantes;
 9. Corpo docente e pessoal técnico, de administração e de gestão altamente qualificado;

 10. Corpo docente com sólida experiência a nível de docência e de investigação;
 11. Estabilidade do corpo docente;

 12. Integração do corpo docente em redes e centros de investigação;
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13. Adequação do ciclo de estudos às necessidades de formação do mercado de trabalho, tanto a nível regional como a nível
nacional;

 14. Existência de uma vasta rede de parcerias protocoladas com empresas e instituições da região, fomentando assim uma melhor
interligação instituição-comunidade;

 15. Possibilidade de, por via da parceria estratégica estabelecida com com a INOVARIA, estabelecer uma forte ligação à prática
empresarial;

 16. Opinião muito favorável dos empregadores em relação às competências demonstradas pelos licenciados no exercício das suas
funções, nomeadamente ao nível das competências transversais desenvolvidas no âmbito da realização do trabalho em equipa
(projetos temáticos);

 17. Bom desempenho dos estudantes que prosseguem os estudos, nomeadamente ao nível do segundo ciclo;
 18. Elevada taxa de empregabilidade dos licenciados do ciclo de estudos.

 
8.1.1. Strengths 

1. Strong scientific background in the area of Computer Science, complemented with diversified specialization areas;
 2. Integration of the study programme in question into global and coherent training paths, including, at an earlier stage, the Higher

Professional Training Courses in the areas of Network and Computer Systems and Information Systems Programming, and, at a
subsequent stage, several second cycle options, such as the ESTGA-UA’s Master’s degree in Applied Computer Science, proposal
submitted to the A3ES in October 2018, as well as the University of Aveiro’s Master’s degrees in Informatics Engineering, Computer
and Telematics Engineering, and Multimedia Communication);

 3. Student-centered pedagogical model, integrating innovative teaching practices; 
4. Integration of a curricular internship in the study plan;

 5. Use of active teaching methodologies (Project-Based Learning approach);
 6. Competence articulation among several curricular units substantiated in the existence of thematic modules in the study plan;

 7. Quality of the student/teacher relationship;
 8. Availability of the teaching staff to monitor the work developed by the students;

 9. Highly qualified teaching staff, as well as technical, administration and management staff;
 10. Teaching staff with solid teaching and research experience; 

 11. Stability of the teaching staff;
 12. Integration of the teaching staff into research networks and centers;

 13. The study programme is adapted to the training needs of the labour market, both at a regional and at a national level;
 14. Existence of a vast partnership network involving local businesses and institutions, thereby fostering a better connection between

academia and the community;
 15. The strategic partnership with INOVARIA allows a strong link to the current business practices in the area;

 16. Very favourable opinion from the employers concerning the skills of the graduate students while performing their tasks and
duties, namely as regards the soft skills developed within the scope of the thematic projects (e.g. teamwork);

 17. Good performance by the students that further pursue their studies, specifically those that attend second cycle programmes;
 18. High employability rate of the programme’s graduates.

 
8.1.2. Pontos fracos 

1. Articulação menos bem conseguida entre as unidades curriculares do primeiro semestre do ciclo de estudos;
 2. Eficiência pedagógica menos conseguida nas unidades curriculares de Matemática Aplicada às Tecnologias da Informação e de

Programação Orientada a Objetos do segundo semestre do ciclo de estudos;
 3. Reduzida mobilidade internacional de estudantes e docentes;

 4. Dificuldade em comunicar e divulgar de forma mais eficaz o potencial/qualidade do curso junto do público-alvo; 
 

 
8.1.2. Weaknesses 

1. The articulation between the curricular units of the first semester of the study programme could be more effective;
 2. Less successful pedagogic efficiency in the curricular units of Mathematics Applied to IT and Object-Oriented Programming, both

taught in the second semester of the study programme;
 3. Reduced international mobility of both students and teaching staff;

 4. Difficulties in effectively disseminating the potential/quality of the programme among the target audience;
 

 
8.1.3. Oportunidades 

1. Procura crescente de profissionais com formação na área da Informática;
 2. Procura crescente por parte das empresas parceiras para o desenvolvimento de projetos conjuntos nas áreas de formação do

curso, incluindo projetos com estudantes desenvolvidos em contexto de trabalho;
 3. Procura do ensino superior por novos públicos, nomeadamente de formação ao longo da vida;

 4. Procura crescente de metodologias de ensino mais centradas no estudante e com uma forte componente prática;
 5. Necessidade de formação na área do ciclo de estudos em mercados internacionais, nomeadamente em países da CPLP;

 6. Relações privilegiadas com as instituições públicas e privadas da região;
 7. Assinatura do memorando de entendimento entre o Reitor da UA e Presidente da

 Câmara Municipal de Águeda com vista à reabilitação das antigas residências da Escola de Sargentos de modo a transformar as
mesmas em residências de estudantes da ESTGA.

 
8.1.3. Opportunities 

1. Growing demand for professionals with a background in Computer Science;
 2. Increasing demand, from the several business partners, for a stronger collaboration in the development of joint projects in the

areas of the study programme, including projects with students, developed within the scope of their internships;
 3. Demand for higher education by new target groups, namely those seeking lifelong learning;

 4. Rising demand for more student-centered teaching methodologies and with a strong practical component; 
 5. Training needs in the area of the study programme in international markets, specifically within the community of Portuguese-

speaking countries;
 6. Privileged relationships with the region’s public and private institutions;

 7. Signature of the memorandum of understanding between the Rector of the University of Aveiro and the President of the Águeda



21/12/2018 ACEF/1819/0208247 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=29efe8b3-6d1a-2290-35e5-5bc5fee7f2a3&formId=46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9… 16/44

City Council, which aims to restore the former residences of the Sergeant School and transform them into residences for ESTGA
students.

 
8.1.4. Constrangimentos 

1. Dificuldade de alojamento em Águeda, potenciado pelo facto de ainda não existirem residências para estudantes;
 2. Redução da procura a nível das ofertas do ensino superior, motivada pelo constrangimento demográfico do país;
 3. Envolvente à ESTGA pouco atrativa para os jovens estudantes;

 4. Deficientes acessibilidades à cidade de Águeda.

 
8.1.4. Threats 

1. Scarce accommodation options in Águeda, enhanced by the lack of student residences;
 2. Lower demand for higher education in general, motivated by Portugal’s demographic constraints;

 3. ESTGA’s surrounding environment is not very appealing to young students;
 4. Poor accessibilities to Águeda.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. Reformulação da estrutura curricular do primeiro semestre do ciclo de estudos de modo a permitir uma melhor articulação entre a
aquisição dos conhecimentos técnicos gerais e as competências transversais que se pretende que os estudantes adquiram e
desenvolvam;

 2. Reformulação da estrutura curricular do segundo semestre do ciclo de estudos de modo a permitir: 1) uma melhor articulação de
competências entre a unidade curricular da área da matemática e as unidades curriculares da área da programação; 2) o reforço da
componente prática de consolidação das competências dos estudantes na área da programação. 

 3. Incentivo à mobilidade internacional de estudantes e reforço das parcerias com universidades
 internacionais;

 4. Aprofundamento de estratégias de divulgação que promovam a imagem da ESTGA e do ciclo de estudos junto dos vários públicos
alvo do ciclo de estudos;

 5. Criação de residências para estudantes em Águeda.

 
8.2.1. Improvement measure 

1. Redesign of the course structure in the first semester of the study programme, in order to allow a more effective articulation
between the acquisition of general technical knowledge and the development of the soft skills by the students;

 2. Redesign of the course structure in the second semester of the study programme, so as to allow: 1) a better competence
articulation involving the curricular unit from the area of mathematics and those related to programming; 2) the reinforcement of the
practical component and the consolidation of the students’ skills as regards computer programming.

 3. Incentive to student international mobility and the strengthening of partnerships with international universities;
 4. Further development of dissemination strategies that can more effectively promote ESTGA’s image (and the study programme in

question) among the several target groups;
 5. Creation of student residences in Águeda.

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

1. Prioridade alta; implementação após aprovação pela A3ES;
 2. Prioridade alta; implementação após aprovação pela A3ES;
 3. Prioridade média; implementação em 2019/2020;

 4. Prioridade alta; implementação em curso;
 5. Prioridade alta; implementação em curso.

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

1. High priority; implementation after the approval by the A3ES;
 2. High priority; implementation after the approval by the A3ES;
 3. Medium priority; implementation by 2019/2020;

 4. High priority; ongoing implementation;
 5. High priority; ongoing implementation.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

1. Aprovação pela A3ES;
 2. Aproveitamento escolar dos estudantes a nível das unidades curriculares da área da programação e da área da matemática;

 3. Número de estudantes e docentes em mobilidade internacional;
 4. Número de candidaturas ao ciclo de estudos;

 5. Existências de residências para estudantes em Águeda.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

1. Approval by the A3ES;
 2. Student educational achievement in the curricular units related to programming and mathematics;

 3. Number of students and members of the teaching staff involved in international mobility;
 4. Number of applications to the study programme in question;

 5. Existence of student residences in Águeda.
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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 
A proposta de alteração procura dar resposta aos seguintes pontos:

 - Fornecer aos estudantes, no 1ºS, um conjunto de conhecimentos técnicos gerais identificados como fundamentais para o melhor
desenvolvimento das competências técnicas ao longo das restantes UC do CE. Tendo em consideração as opiniões dos discentes,
reformula-se o 1ºS para que exista uma melhor interligação entre a aquisição dos conhecimentos técnicos gerais e as competências
transversais;

 - Incutir nos estudantes um maior sentido de responsabilidade e de práticas de trabalho colaborativo. Tendo em conta a tendência
crescente de não participação dos estudantes no trabalho de equipa fomentado pelos PT do 1º ano, e os níveis de assiduidade cada
vez mais preocupantes, propõe-se substituir os PT por UC com tipologia de PL. A metodologia de ensino/aprendizagem será de: PL no
1ºS e 2ºS; MABP no 3ºS, 4ºS e 5ºS; e Estágio Curricular no 6ºS. 

 - Reforçar a componente prática de consolidação das competências dos estudantes na área da programação. Apesar do esforço já
encetado na anterior reestruturação, verifica-se que os resultados continuam a não atingir os índices de aproveitamento desejados.
Saliente-se que, apesar da proposta de redução do número de horas de contacto na UC de Programação Orientada a Objetos, os
estudantes terão um maior contacto com a programação, fruto da introdução da tipologia de PL durante o primeiro ano do curso;

 - Dividir os conteúdos da UC “Programação e Tecnologias Web” em 2 grupos (cliente-side e server-side). Dá-se assim resposta a
uma indicação por parte dos estudantes que reportam que a UC versa demasiadas tecnologias num espaço de tempo muito
reduzido;

 Estes pontos implicam a supressão de UC de áreas consideradas não nucleares, ou cujos conteúdos foram incluídos noutras UC.
Contudo, a proposta contempla 2 UC livres que permitirão aos estudantes aprofundar os conhecimentos noutras áreas do saber.
Procurou-se uniformizar os ECTS e a carga de trabalho de algumas UC:

 - Supressão de UC: Elementos e Arquitetura de Computadores (1ºS); Noções de Gestão (1ºS); Projeto Temático em Planeamento de
Projetos Informáticos (1ºS); Planeamento de Projetos (1ºS); Projeto Temático em Redes de Computadores (2ºS).

 - Introdução de UC: Introdução às Tecnologias Web (1ºS); Laboratórios de Informática (1ºS); Metodologias e Gestão de Projetos (1ºS);
Laboratórios de Programação (2ºS).

 - Alteração de horas de contacto: Algoritmia e Programação (70h->60 h); Programação Orientada a Objetos (70h->60h); Sistemas de
Bases de Dados (60h->70h); Tecnologias de Redes de Computadores (60->80h); Projetos Temáticos (30h->20h).

 - Alteração de ECTS: Matemática (8->6); Programação Orientada a Objetos (8->6); Tecnologias de Redes de Computadores (4->6);
Sistemas Operativos (4->6).

 - Alteração de semestre: Inglês Técnico (2ºS->1ºS).
 - Reformulação de conteúdos: Programação e Tecnologias Web (4ºS); Sistemas de Bases de Dados (3ºS); Sistemas Operativos (2ºS);

Tecnologias de Redes de Computadores (2ºS).

 
9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 

The proposal aims:
 - to provide the students, in the first semester, with a set of general technical knowledge that is critical to a more effective acquisition

of the technical competences throughout the remaining CU of the programme. Taking the student feedback into account, the first
semester has been restructured, so as to allow a better connection between the acquisition of the general technical knowledge and
that of the soft skills; 

 - to instill a greater sense of responsibility and of collaborative working practices in the students. Bearing in mind the worrying
attendance numbers, the rising demotivation, as well as the lack of participation from students in the teamwork related to the
Thematic Projects (TP) of the first year, it is proposed that the TP are replaced by CU with a strong focus on laboratory practice. The
teaching/learning methodology would thus be as follows: laboratory practice in the first and second semesters; a PBL approach in the
third, fourth and fifth semesters; and an internship in the sixth semester. 

 - to reinforce the practical component and the consolidation of competences in the area of programming. Despite the efforts carried
out thus far, especially in the previous restructuring process, the results still fall short as concerns the expected educational
achievement. It should also be noted that, notwithstanding the reduction in the number of hours in the OOP CU, the students will have
a closer contact with programming, due to the introduction of laboratory practice subjects in their first year.

 - to divide the content of the Programming and Web Technologies course into 2 groups (client-side and server-side), thereby
addressing the students’ feedback, which states that the CU in question covers too many technologies in a relatively short amount of
time;

 These points imply the suppression of CU of areas perceived as non-nuclear, or whose content has been included in other courses.
However, the students will be able to further deepen their knowledge in other areas via the inclusion, in this proposal, of two optional
CU. Moreover, an attempt was made to standardize the ECTS and the workload of some CU:

 - CU Suppression: Elements of Computer Architecture (1S); Notions of Management (1st S); TP in IT Project Planning (1S); Project
Planning (1S); TP in Computer Networks (2S).

 - CU Insertion: Introduction to Web Technologies (1S); Computer Science Laboratories (1S); Methodologies and Project Management
(1S); Programming Laboratories (2S).

 - Contact hours changes: Algorithms and Programming (70h->60 h); OOP (70h->60h); Database Systems (60h->70h); Computer
Network Technologies (60->80h); Thematic Projects (30h->20h).

 - ECTS changes: Mathematics (8->6); OOP (8->6); Computer Network Technologies (4->6); Operating Systems (4->6).
 - Semester changes: Technical English (2S->1S).

 - Content redesign: Programming and Web Technologies (4S); Database Systems (3S); Operating Systems (2S); Computer Network
Technologies (2S).

 

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

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Tecnologias da Informação

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

 Information Technologies

 

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 (Computer Science) I 118 0
Informática (Computer Science) / Engenharia Geográfica
(Geographical Engineering) I / EGG 0 18

Engenharia Geográfica (Geographical Engineering) EGG 12 0
Gestão (Management) GES 4 0
Línguas (Languages) L 4 0
Matemática (Mathematics) M 12 0
Qualquer Área Científ ica (Any Scientif ic Area) QAC 0 12
(7 Items)  150 30  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Tecnologias da Informação - 1º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Tecnologias da Informação

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

 Information Technologies

 
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)

Algoritmia e Programação / Algorithmic and
Programming I Semestral /

Semester 162 TP - 60 6 Autónoma /
Autonomous

Inglês Técnico / Technical English L Semestral /
Semester 108 TP - 40 4 Autónoma /

Autonomous
Introdução às Tecnologias Web / Introduction
to Web Technologies I Semestral /

Semester 108 TP - 40 4 Autónoma /
Autonomous

Laboratórios de Informática / Computer Labs I Semestral /
Semester 162 PL - 60 6 Autónoma /

Autonomous

Matemática / Mathematics M Semestral /
Semester 162 TP - 70 6 Autónoma /

Autonomous
Metodologias e Gestão de Projetos /
Methodologies and Project Management GES Semestral /

Semester 108 TP - 30 4 Autónoma /
Autonomous

(6 Items)       

9.3. Plano de estudos - Tecnologias da Informação - 2º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Tecnologias da Informação

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

 Information Technologies
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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)

Laboratórios de Programação I Semestral /
Semester 162 PL - 50 6 Autónoma /

Autonomous
Matemática Aplicada às
Tecnologias da Informação M Semestral /

Semester 162 TP - 60 6 Autónoma /
Autonomous

Programação Orientada a Objetos I Semestral /
Semester 162 TP - 60 6 Autónoma /

Autonomous

Sistemas Operativos I Semestral /
Semester 162 TP - 50 6 Autónoma /

Autonomous
Tecnologias de Redes de
Computadores I Semestral /

Semester 162 TP - 80 6 Autónoma /
Autonomous

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Tecnologias da Informação - 3º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Tecnologias da Informação

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

 Information Technologies

 
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)

Estruturas de Dados e Programação / Data Structures
and Programming I Semestral /

Semester 162 TP - 70 6 Autónoma /
Autonomous

Interação Humano-Computador / Human-computer
Interaction I Semestral /

Semester 162 TP - 60 6 Autónoma /
Autonomous

Engenharia de Softw are / Softw are Engineering I Semestral /
Semester 162 TP - 60 6 Associada /

Associate
Projeto Temático em Desenvolvimento de Aplicações /
Thematic Project In Applications Development I Semestral /

Semester 162 OT - 20 6 Projeto Temático /
Thematic Project

Sistemas de Bases de Dados / Database Systems I Semestral /
Semester 162 TP - 70 6 Associada /

Associate
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Tecnologias da Informação - 4º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Tecnologias da Informação

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

 Information Technologies

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 4º Semestre
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9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 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)

Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis
/ Development of Applications for Mobile Devices I Semestral /

Semester 162 TP - 60 6 Autónoma /
Autonomous

Programação e Tecnologias Web / Web Technologies and
Programming I Semestral /

Semester 162 TP - 70 6 Associada /
Associate

Projeto Temático em Aplicações Web / Thematic Project In
Web Applications I Semestral /

Semester 162 OT - 20 6
Projeto Temático
/ Thematic
Project

Sistemas de Informação Geográfica / Geographical
Information Systems EGG Semestral /

Semester 162 TP - 70 6 Associada /
Associate

Projeto Temático em Aplicações SIG / Thematic Module in
Gis Applications EGG Semestral /

Semester 162 OT - 20 6
Projeto Temático
/ Thematic
Project

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Tecnologias da Informação - 5º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Tecnologias da Informação

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

 Information Technologies

 
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)

Opção Livre I / Free Option
I QAC Semestral /

Semester 162 - 6
Qualquer UC de qualquer área cientif ica de 1º
ciclo / Any course of any scientif ic area of 1st
cycle

Segurança Informática /
Security Informatics I Semestral /

Semester 162 TP - 70 6 Autónoma / Autonomous

Módulo Temático Optativo /
Optional Thematic Module I / EGG Semestral /

Semester 486 TP - 120; OT - 20 18 Módulo Temático Optativo (3 opções) / Optional
Thematic Module (3 options)

(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - Tecnologias da Informação - 6º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Tecnologias da Informação

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

 Information Technologies

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 6º Semestre

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 6th Semester
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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)

Opção Livre II / Free Option II QAC Semestral
/ Semester 162 - 6

Qualquer UC de qualquer área cientif ica de
1º ciclo / Any course of any scientif ic area
of 1st cycle

Estágio/Projeto em Tecnologias da
Informação / Internship/Project in
Information Technologies

I Semestral
/ Semester 486 OT - 20 18 Autónoma / Autonomous

Tecnologias de Integração / Integration
Technologies I Semestral

/ Semester 162 TP - 60 6 Autónoma / Autonomous

(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - Módulo Temático Optativo em Desenvolvimento Web - 5º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Módulo Temático Optativo em Desenvolvimento Web

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

 Optional Thematic Module In Web Development

 
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)

Desenvolvimento Web Multiplataforma /
Multiplatform Web Development I Semestral /

Semester 162 TP - 60 6 Associada /
Associate

Projeto Temático em Desenvolvimento Web
/Thematic Project in Web Development I Semestral /

Semester 162 OT - 20 6 Projeto Temático /
Thematic Project

Web Design / Web Design I Semestral /
Semester 162 TP - 60 6 Associada /

Associate
(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - Módulo Temático Optativo em Produção de Geoinformação - 5º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Módulo Temático Optativo em Produção de Geoinformação

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

 Optional Thematic Module in Production of Geoinformation

 
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)

Representação de Geoinformação /Geoinformation EGG Semestral / 108 TP - 50 4 Associada /
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Representation Semester Associate

Projeto Temático em Produção de Geoinformação / Thematic
Project in Geoinformation Production EGG Semestral /

Semester 216 OT - 20 8

Projeto
Temático /
Thematic
Project

Técnicas de Aquisição e Processamento de Geoinformação
/ Geoinformation Acquisition and Processing Techniques EGG Semestral /

Semester 162 TP - 70 6 Associada /
Associate

(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - Módulo Temático Optativo em Telemática - 5º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 Módulo Temático Optativo em Telemática

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

 Optional Thematic Module In Telematics

 
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)

Arquitetura de Redes de Computadores /
Computer Netw ork Architecture I Semestral /

Semester 162 TP - 60 6 Associada /
Associate

Projeto Temático em Telemática / Thematic
Project in Telematics I Semestral /

Semester 162 OT - 20 6 Projeto Temático /
Thematic Project

Serviços Telemáticos / Telematic Services I Semestral /
Semester 162 TP - 60 6 Associada /

Associate
(3 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Introdução às Tecnologias Web

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Introdução às Tecnologias Web

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Introduction to Web Technologies

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 I

 
9.4.1.3. Duração:

 1º Semestre

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 108

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 40 TP

 
9.4.1.6. ECTS:

 4

 
9.4.1.7. Observações:

 Unidade Curricular Autónoma
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9.4.1.7. Observations:

 Autonomous Curricular Unit

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ana Rita Costa Bonifácio Selores dos Santos / 40 horas de contacto (Teórico-Práticas)

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

 n.a.

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

 No final da unidade curricular o estudante:
 - Desenvolve páginas para a Web utilizando HTML e folhas de estilo;

 - Utiliza programação do lado do cliente no desenvolvimento de aplicações Web;
 - Processa informação recebida nos formatos JSON e XML de fontes externas.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this curricular unit the student:
 - Develops pages for the Web using HTML and style sheets;

 - Uses client-side programming in the development of Web applications;
 - Processes information received in JSON and XML formats from external sources.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Fundamentos das aplicações Web
 2. Programação do lado do cliente

 2.1. HTML 
 2.2. CSS

 2.3. XML e JSON
 2.4 JavaScript e Ajax

 2.5 Bibliotecas JavaScript

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Fundamentals of Web Applications
  

2. Client-side programming
 2.1. HTML

 2.2. CSS
 2.3. XML and JSON

 2.4 JavaScript and Ajax
 2.5 JavaScript libraries

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

 Os conteúdos programáticos da unidade curricular permitem que os estudantes adquiram os conceitos básicos das tecnologias
usadas no desenvolvimento de aplicações Web, incluindo linguagens de markup e de estilos para a sua definição e estilização,
principais formatos de dados para a representação e transferência de dados e linguagens de scripting para a implementação da
componente lógica. A correta apreensão destes conhecimentos desenvolverá nos estudantes as competências enumeradas nos
objetivos de aprendizagem e que se consideram fundamentais para o desenvolvimento de competências noutras unidades
curriculares do curso.

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

 The syllabus contents of the curricular unit allow students to acquire the basic concepts of the technologies used in the development
of Web applications, including markup languages and styles for their definition and stylization, main data formats for representing and
transferring data, and languages for the implementation of the logical component. The correct apprehension of this knowledge will
develop in the students the competencies enumerated in the learning objectives and that are considered fundamental for the
development of competences in other curricular units of the course.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As atividades letivas decorrerão no formato de aulas teórico-práticas em ambiente laboratorial, adotando-se metodologias de ensino
diversificadas como as expositivas e, principalmente, métodos de aprendizagem ativa que fomentem o desenvolvimento das
competências pelos estudantes.

  
A avaliação dos estudantes incluirá os seguintes elementos: avaliação dos trabalhos laboratoriais realizados ao longo do semestre
(25%) e realização de um teste prático no final do semestre (75%).

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The lecture activities will take place in the form of theoretical-practical classes in a laboratory environment, adopting diverse teaching
methodologies such as expository and, mainly, active learning methods that foster students' skills development.

  
The student assessment will include the following elements: evaluation of the laboratory work carried out during the semester (25%)
and a practical test carried out at the end of the semester (75%).
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9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 As aulas teórico-práticas serão iniciadas com a introdução de conceitos teóricos imediatamente seguida de exemplificação prática.
Aquando da introdução de um conceito, serão resolvidos problemas que foquem a aplicação do conceito em 

 variadas situações. O estudante fica, assim, preparado para tentar desenvolver fora do contexto da aula soluções para problemas
concretos.

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

 The theoretical-practical classes will begin with the introduction of theoretical concepts immediately followed by practical examples.
When introducing a concept, problems will be solved that focus on the application of that concept in different situations. The student is
thus prepared to try to develop solutions to concrete problems outside the context of the classroom.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - D’mello, B. e Sriparasa, S. (2018). JavaScript and JSON Essentials (2nd ed.). Birmigham, UK: Packt Publishing. 
 - Abreu, L. (2015). HTML5, 4.ª Edição Atualizada e Aumentada. Editora FCA.

 - Abreu, L. (2015). JavaScript 6. Editora FCA.
 - Duckett, J. (2014). HTML and CSS - Design and Build Websites. Birmigham, UK: Packt Publishing. 

 - Duckett, J. (2014). JavaScript & Jquery - Interactive Front-End Web Development. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons Inc. 
 - MacCaw, A. (2011). JavaScript Web Applications: jQuery Developers' Guide to Moving State to the Client. Sebastopol, CA: O'Reilly

Media.
 - Remoaldo, P. (2011). CSS3. FCA Editora.

 

Anexo II - Laboratórios de Informática

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Laboratórios de Informática

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Computer Labs

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 I

 
9.4.1.3. Duração:

 1º Semestre

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 60 PL

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Unidade Curricular Autónoma

 
9.4.1.7. Observations:

 Autonomous Curricular Unit

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ciro Alexandre Domingues Martins / 30 horas de contacto (Teórico-Práticas)

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

 Fábio José Reis Luís Marques / 15 horas de contacto (Práticas Laboratoriais)
 Luís Jorge dos Santos Gouveia Marques Gonçalves / 15 horas de contacto (Práticas Laboratoriais)

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

 No final da unidade curricular o estudante:
 - Instala, configura e utiliza um sistema operativo e software extra para a realização de tarefas correntes e de desenvolvimento de

aplicações;
 - Utiliza um sistema operativo usando uma interface gráfica e a linha de comandos;

 - Cria, configura e utiliza máquinas virtuais;
 - Edita documentos e código de forma colaborativa e utilizando um sistema de gestão de versões;

 - Efetua operações aritméticas com números representados em diferentes sistemas de numeração;
 - Conhece e utiliza diversos formatos de representação de dados (CSV, JSON, XML, …);
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- Programa pequenas aplicações utilizando linguagens de marcação, scripting e programação;
 - Pesquisa informação, escreve documentos técnicos e produz apresentações.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this curricular unit the student:
 - Installs, configures and uses operating systems and extra software to perform current tasks and application development;

 - Uses an operating system using a graphical interface and the command line;
 - Creates, configures and uses virtual machines;

 - Edits documents and code collaboratively and using a version management system;
 - Performs arithmetic operations with numbers represented in different numbering systems;

 - Knows and uses various formats of data representation (CSV, JSON, XML, ...);
 - Programs small applications using markup, scripting and programming languages;

 - Researches information, writes technical documents and produces presentations.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 Esta unidade curricular, a funcionar numa tipologia de Práticas Laboratoriais, promove a aprendizagem de um conjunto de conceitos,
metodologias, tecnologias e ferramentas com relevância transversal para diversas unidades curriculares do curso, quer integrando
um conjunto de conhecimentos técnicos gerais identificados como fundamentais para o melhor desenvolvimento das competências
técnicas noutras unidades curriculares, quer consolidando os conceitos adquiridos nas unidades curriculares de Algoritmia e
Programação, Inglês Técnico, Introdução às Tecnologias Web, Matemática e Metodologias e Gestão de Projeto.

 O desenvolvimento de competências será efetuado através da resolução de guiões e da realização de trabalhos práticos sobre
diversas temáticas - sistemas operativos, máquinas virtuais, gestão de versões, ferramentas colaborativas, produção de
documentos (nomeadamente em língua inglesa), realização de apresentações, programação de pequenas aplicações, etc.

 
9.4.5. Syllabus:

 This curricular unit, operating in a typology of Laboratory Practices, promotes the learning of a set of concepts, methodologies,
technologies and tools with transversal relevance for several curricular units of the course, either integrating a set of general
technical knowledge identified as fundamental for the best development of technical competencies in other curricular units, or
consolidating the concepts acquired in the curricular units of Algorithm and Programming, Technical English, Introduction to Web
Technologies, Mathematics and Methodology and Project Management.

 Skills development will be done through scripts and practical work on various topics - operating systems, virtual machines, version
management, collaborative tools, document production (in English), presentations, programming small applications, etc.

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

 Esta unidade curricular visa a aquisição, integração e consolidação de conhecimentos relacionados com diversas temáticas –
sistemas operativos, máquinas virtuais, gestão de versões, ferramentas colaborativas, produção de documentos (nomeadamente
em língua inglesa), realização de apresentações e programação de pequenas aplicações. A correta apreensão destes
conhecimentos desenvolverá nos estudantes as competências enumeradas nos objetivos de aprendizagem e que se consideram
fundamentais para o desenvolvimento de competências noutras unidades curriculares do curso.

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

 This curricular unit aims at the acquisition, integration and consolidation of knowledge related to various topics - operating systems,
virtual machines, version management, collaborative tools, document production (in English), presentation and programming of small
applications. The correct apprehension of this knowledge will develop in the students the competencies enumerated in the learning
objectives and that are considered fundamental for the development of competences in other curricular units of the course.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Nesta unidade curricular é adotada uma metodologia de aprendizagem baseada exclusivamente numa tipologia de Práticas
Laboratoriais. Em cada aula é fornecido ao estudante um guião laboratorial composto por várias tarefas a realizar pelo mesmo e
versando uma determinada temática.

  
A avaliação na unidade curricular será constituída por duas componentes: trabalhos laboratoriais realizados ao longo do semestre
(60%) e projetos realizados em grupo (40%).

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 In this curricular unit is adopted a learning methodology based exclusively on a typology of Laboratory Practices. In each class, the
student is provided with a laboratory script composed of several tasks to be performed by the same and dealing with a certain theme.

  
The evaluation in the course unit will consist of two components: laboratory work carried out during the semester (60%) and group
projects (40%).

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

 A aquisição das competências propostas será efetuada através do envolvimento dos estudantes na realização de problemas
práticos em ambiente laboratorial. Desta forma, a metodologia de aprendizagem proposta, cimentada com o trabalho individual dos
estudantes, destina-se a promover o desenvolvimento de competências técnicas gerais e a consolidação dos conhecimentos
adquiridos nas outras unidades curriculares.

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

 The proposed competencies will be acquired through the students' involvement in practical problems in a laboratory environment. In
this way, the proposed learning methodology, based on the individual work of the students too, aims to promote the development of
general technical skills and the consolidation of the knowledge acquired in other curricular units.
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9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Os guiões laboratoriais constituem a principal referência da unidade curricular. Será também considerada a bibliografia recomendada
nas unidades curriculares cujos conceitos integram a presente unidade curricular, podendo a mesma ser constituída tanto por livros
como por revistas/artigos científicos da área.

  
The laboratory guides are the main reference of the curricular unit. It will also be considered the recommended bibliography of the
curricular units whose concepts integrate this curricular unit, which may consist of both books and magazines / scientific articles in
the area.

 

Anexo II - Laboratórios de Programação

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Laboratórios de Programação

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Programming Labs

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 I

 
9.4.1.3. Duração:

 2º Semestre

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 50 PL

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Práticas Laboratoriais

 
9.4.1.7. Observations:

 Laboratory Practices

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Mário Jorge Ferreira Rodrigues / 30 horas de contacto (Práticas-Laboratoriais)

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

 Hélder José Rodrigues Gomes / 20 horas de contacto (Práticas-Laboratoriais)

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

 No final da unidade curricular o estudante:
 - Implementa aplicações de forma autónoma recorrendo ao paradigma de programação procedimental e ao paradigma orientado a

objetos.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this curricular unit the student:
 - Implements applications autonomously using the procedural programming paradigm and the object-oriented paradigm.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 Esta unidade curricular, funcionando numa tipologia de Práticas Laboratoriais (PL), integra os conceitos adquiridos nas unidades
curriculares de Algoritmia e Programação, Laboratórios de Informática, Introdução às Tecnologias Web, Matemática, Matemática
Aplicada às Tecnologias da Informação, Programação Orientada a Objetos, Sistemas Operativos e Tecnologias de Redes de
Computadores.

  
A integração de conceitos será efetuada através da resolução de problemas de média dimensão que exijam o recurso a algoritmia,
conceitos de programação orientada a objetos, estruturas de dados, bases de dados, gestão de eventos e/ou utilização de Application
Program Interfaces (API).

 
9.4.5. Syllabus:
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This curricular unit, running in a typology of Laboratory Practices (LP), integrates the concepts acquired in the curricular units of
Algorithms and Programming, Computer Labs, Introduction to Web Technologies, Mathematics, Mathematics Applied to Information
Technologies, Object Oriented Programming, Operating Systems and Computer Network Technologies.

  
The integration of concepts will be accomplished by solving medium-sized problems that require the use of algorithms, object-
oriented programming concepts, data structures, databases, event management and/or use of Application Program Interfaces (API).

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

 Esta unidade curricular visa consolidar os conhecimentos base da algoritmia e programação, e da programação orientada a objetos,
através da resolução de problemas práticos de média complexidade. Na formulação dos problemas laboratoriais propostos são
utilizados conceitos abordados nas unidades curriculares de Algoritmia e Programação, Laboratórios de Informática, Introdução às
Tecnologias Web, Matemática, Matemática Aplicada às Tecnologias da Informação, Programação Orientada a Objetos, Sistemas
Operativos e Tecnologias de Redes de Computadores. Deste modo, para além dos conhecimentos da área da programação, reforça-
se também a consolidação dos conhecimentos adquiridos em outras unidades curriculares.

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

 This curricular unit aims to consolidate the basic knowledge of algorithms and programming, and object-oriented programming,
through the resolution of practical problems of medium complexity. In the formulation of the proposed laboratory problems are used
concepts addressed in the curricular units of Algorithm and Programming, Laboratories of Informatics, Introduction to Web
Technologies, Mathematics, Applied Mathematics to Information Technologies, Object Oriented Programming, Operating Systems and
Computer Network Technologies. Thus, in addition to the knowledge of the programming area, the consolidation of the knowledge
acquired in other curricular units is also strengthened.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Nesta unidade curricular é adotada uma metodologia de aprendizagem baseada exclusivamente numa tipologia de Práticas
Laboratoriais. Ao longo do semestre são apresentados aos estudantes problemas com diferentes complexidades e versando
diversas temáticas.

  
A avaliação na unidade curricular será constituída pela avaliação dos trabalhos laboratoriais práticos realizados ao longo do
semestre (100%).

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 In this curricular unit is adopted a learning methodology based exclusively on a typology of Laboratory Practices. Throughout the
semester, students are presented with problems of different complexities and different topics.

  
The evaluation in the course unit will consist of the evaluation of the practical laboratory work carried out during the semester (100%).

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

 A aquisição das competências propostas será efetuada através do envolvimento dos estudantes na realização de problemas
práticos em ambiente laboratorial. Desta forma, a metodologia de aprendizagem proposta, cimentada com o trabalho individual dos
estudantes, destina-se a promover a consolidação dos conhecimentos adquiridos nas aulas teórico-práticas das unidades
curriculares cujos conceitos integram a presente unidade curricular.

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

 The proposed acquisition of skills will be carried out through the involvement of students in the realization of practical problems in the
laboratory. In this way, the proposed learning methodology, based on the students' individual work, is intended to promote the
consolidation of the knowledge acquired in the theoretical-practical classes of the curricular units whose concepts are part of this
curricular unit.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Para além da bibliografia recomendada nas unidades curriculares cujos conceitos integram a presente unidade curricular, é
estimulada a realização de pesquisa e seleção de informação bibliográfica no contexto da resolução dos problemas laboratoriais. A
bibliografia poderá assim ser constituída tanto por livros como por revistas/artigos científicos da área.

  
In addition to the recommended bibliography in the curricular units whose concepts are part of this curricular unit, the research and
selection of bibliographic information in the context of the resolution of laboratory problems is encouraged. The bibliography can thus
consist of both books and magazines / scientific articles of the area.

 

Anexo II - Matemática

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Matemática

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Mathematics

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 M
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9.4.1.3. Duração:

 1º Semestre

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 70 TP

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Unidade Curricular Autónoma

 
9.4.1.7. Observations:

 Autonomous Curricular Unit

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Luísa Maria Gomes Pereira / 70 horas de contacto (Teórico-Práticas)

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

 n.a.

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

 No final da unidade curricular o estudante:
 - Usa o cálculo matricial na resolução de problemas;

 - Constrói proposições lógicas no contexto de resolução de problemas;
 - Manipula sucessões usando o termo geral ou uma relação de recorrência;

 - Verifica a veracidade de proposições lógicas usando a indução matemática;
 - Interpreta e resolve problemas aplicando a teoria dos grafos.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this curricular unit the student:
 - Uses the matrix computation to solve problems;

 - Makes logic propositions to solve problems;
 - Manipulates sequences using the general term or a recurring relation;

 - Verifies the veracity of logic propositions using the mathematical induction;
 - Interprets and solves problems using the graph theory.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Matrizes, determinantes e sistemas de equações lineares
 1.1 Matrizes

 1.2 Determinante
 1.3 Matriz inversa
 1.4 Sistemas de equações lineares

  
2. Lógica Proposicional e Álgebra de Boole

 2.1 Definição de proposição e composição de proposições
 2.2 Operações Lógica

 2.3 Álgebra das proposições
 2.4 Definição e propriedades de uma álgebra booleana

  
3. Sucessões Numéricas

 3.1 Sucessões, progressões aritméticas e geométricas
 3.2 Indução matemática

  
4. Elementos de Teoria de Grafos

 4.1 Noções fundamentais
 4.2 Grafos de Euler e de Hamilton

  
4.3 Matriz e lista de adjacência

 4.4 Árvores
 4.5 Algoritmos de procura

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Matrices, Determinants and Linear Equation Systems
 1.1. Matrices

 1.2. Determinants
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1.3. Inverse Matrix
 1.4. Systems of Linear Equations

  
2. Propositional Logic and Algebra of Boole

 2.1. Definition of a proposition and of a composition of propositions
 2.2. Logic operations

  
2.2. Algebra of propositions

 2.3. Definition and properties of a Boolean algebra
  

3. Numerical Sequences
 3.1. Sequences and arithmetic and geometric progressions

 3.2. Mathematical induction
  

4. Elements of graph theory
 4.1. Fundamental Notions 

 4.2. Euler and Hamilton graphs
 4.3. Matrix and list of adjacency 

 4.4 Trees
 4.5 Search algorithms

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

 Esta unidade curricular aborda alguns tópicos de Álgebra Linear e Matemática Discreta que contribuem para o desenvolvimento do
pensamento lógico e matemático necessário nas áreas de Computação e Informática. Estes tópicos permitem que os estudantes se
familiarizem com a escrita matemática formal facilitando o desenvolvimento de linguagem de computador. Esta unidade curricular
aborda o cálculo matricial e a resolução de problemas através de sistemas de equações lineares. A Lógica Proposicional e Álgebra
de Boole pretendem desenvolver o raciocínio lógico e a linguagem matemática, muito presente na algoritmia e programação
informática. O estudo de algumas estruturas que permitem representar relações entre objetos é feito através da abordagem de
alguns elementos de Teoria de Grafos. As sucessões numéricas são abordadas através de tópicos relevantes nas aplicações das
áreas da Computação e da Informática como, por exemplo, a indução matemática e sucessões definidas por recorrência.

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

 This course covers some topics in linear algebra and discrete mathematics that contribute to the development of logical and
mathematical thinking necessary in the areas of Computing and Informatics. These topics allow students to become familiar with
formal mathematical writing facilitating the development of computer language. Are discussed the matrix calculus and problem’s
resolution through systems of linear equations. The contents of propositional logic and Boolean algebra, in particular, wish to develop
logical reasoning and mathematical language, widespread in algorithms and computer programming. The study of some structures
that allow representing relationships between objects of a given set will be developed by addressing some elements of graph theory.
The numerical sequences are addressed through relevant topics to applications in the areas of Computing and Informatics such as
for example mathematical induction and sequences defined by recurrence.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Na unidade curricular de Matemática são adotadas várias técnicas pedagógicas complementares para alcançar os objetivos
previstos. As horas de contato decorrerão no formato de aulas teórico-práticas. Por cada tema haverá um guião que conduzirá o
estudante, usando os apontamentos da disciplina, a estudar e discutir com os colegas e professor os conceitos fundamentais
abordados. Os conceitos são depois sedimentados com a resolução de fichas práticas individuais ou em grupo. São também
utilizadas ferramentas de plataformas digitais, como o Moodle, na consolidação dos conceitos e na resolução dos exercícios. 
 
A avaliação na unidade curricular consiste na realização de dois testes escritos.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 In the course of Mathematics are adopted several complementary teaching techniques to achieve the expected objectives. The
contact hours will be held in the form of theoretical-practical lessons with the exposition of the issues and stimulated discussion with
the use of exercises. The development of the themes will be accompanied by the realization of individual and group activities. Tools of
digital platforms such as the Moodle, are also used to help in the consolidation of the concepts and in the solving of proposed
problems.

  
The assessment is based on the realization of two written tests.

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

 As aulas teórico-práticas permitem uma grande flexibilidade na gestão das atividades de ensino e aprendizagem dos estudantes. Por
um lado, esta estrutura possibilita que os estudantes possam desenvolver as competências previstas à medida que os vários temas
são abordados e discutidos. Por outro lado, esta organização permite que o docente possa ajustar as atividades pedagógicas no
decorrer das aulas, nomeadamente com a introdução de exemplos e exercícios que motivem os estudantes. As turmas teórico-
práticas têm, em regra, um número de estudantes que, possibilitando uma maior proximidade docente-estudante, permite uma
adequada prossecução das atividades letivas. Esta combinação de atividades em contexto de aula potencia o desenvolvimento dos
objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

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

 Theoretical-practices lessons allow great flexibility in managing the activity of teaching and student learning. On the one hand, this
structure enables students to develop the skills set, as the various issues are addressed and discussed. Moreover, this organization
allows the teacher to adjust teaching activities during classes, including the introduction of examples and exercises to motivate
students. The theoretical-practical classes have, as a rule, a number of students that provides a closer relationship teacher-student
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allowing a proper development of the pedagogic activities. This framework permits a combination of activities in the class that
encourages the development of the learning objectives of the course.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - Carvalho, M. (2015). Sistemas Lineares - Uma aplicação da teoria das matrizes. Silabas & Desafios. 
 - Carvalho, M., Carvalho, H., e Ferreira, T. (2014). Cálculo Matricial. Silabas & Desafios.

 - Santos, J. (2012). Cálculo numa Variável Real. IST Press.
 - Stein, C., Drysdale, R. e Bogart, K. (2011). Discrete mathematics for computer scientists. Pearson Education.

 - Garnier, R. e Taylor, J. (2010). Discrete mathematics: proofs, structures, and applications, 3Ed. CRC Press.
 - Pinto, J. (2010). Curso de Análise Matemática, Universidade de Aveiro.

 - Cardoso, D., Szymanski, J. e Rostami, M. (2008). Matemática Discreta, Combinatória, Teoria dos Grafos e Algoritmos. Escolar
Editora.

 - Stewart, J. (2008). Cálculo. Vol. I, II, Pioneira Thomson Learning.
 - Harshbarger, R. e Reynolds, J. (2006). Matemática Aplicada à Administração, Economia e Ciências Sociais e Biológicas. McGraw

Hill.
 - Kenneth, H. (2003). Discrete mathematics and its applications, 5ed. McGraw-Hill.

 

Anexo II - Metodologias e Gestão de Projetos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Metodologias e Gestão de Projetos

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Methodologies and Project Management

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 GES

 
9.4.1.3. Duração:

 1º Semestre

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 108

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 30 TP

 
9.4.1.6. ECTS:

 4

 
9.4.1.7. Observações:

 Unidade Curricular Autónoma

 
9.4.1.7. Observations:

 Autonomous Curricular Unit

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Isabel Cristina Dórdio Dimas / 30 horas de contacto (Teórico-Práticas)

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

 n.a.

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

 No final da unidade curricular o estudante:
 - Identifica e aplica estratégias eficazes de trabalho em equipa;

 - Integra as metodologias de avaliação de problemas, técnicas e ferramentas de planeamento de projetos, presentes nas diversas
etapas de um projeto;

 - Identifica ferramentas informáticas de apoio à gestão de projetos e utiliza-as tendo em vista o planeamento e monitorização do
projeto;

 - Escreve documentos técnicos de forma clara, precisa e concisa, utilizando modelos pré-definidos;
 - Pesquisa informação e efetua a sua correta referenciação de acordo com diferentes normas;

 - Apresenta e defende resultados, demonstrando uma boa capacidade de comunicação oral e domínio da linguagem técnica.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this curricular unit the student:
 - Identifies and applies effective teamwork strategies;

 - Integrates the methodologies of evaluation of problems, techniques and tools of planning of projects, present in the diverse stages of
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a project;
 - Identifies IT tools to support project management and uses them for project planning and monitoring;

 - Writes technical documents in a clear, precise and concise manner using pre-defined templates;
 - Search information and make its correct reference according to different standards;

 - Presents and defends results, demonstrating good oral communication skills and mastery of technical language.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Planeamento de um projeto
 1.1. Conceitos sobre gestão de projetos

 1.2. Etapas no desenvolvimento de um projeto
 1.3. O gestor de projeto

  
2. Gestão de equipas de projeto

 2.1. Desenvolvimento de equipas de projeto
 2.2. Conflitos e gestão de conflitos

 2.3. Liderança de equipas de projeto
  

3. Ferramentas informáticas de apoio à gestão e planeamento de projetos
  

4. Técnicas de comunicação no projeto
 4.1. Documentação no projeto

 4.2. Pesquisa de informação e técnicas de referenciação de fontes
 4.3. Técnicas de apresentação de relatórios de projeto

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Planning a project
 1.1. Concepts about project management;

 1.2. Steps in developing a project
 1.3. The project manager

  
2. Management of project teams

 2.1. Development of project teams
 2.2. Conflicts and Conflict Management

 2.3. The leadership of project teams
  

3. IT tools to support project management and planning
  

4. Communication techniques in the project
 4.1. Documentation in the project

 4.2. Information search and reference techniques
 4.3. Project reporting techniques

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

 Esta unidade curricular pretende contribuir para o desenvolvimento de competências na implementação e desenvolvimento de
projetos. Desta forma, são abordadas as etapas no desenvolvimento de projetos, as estratégias para gerir eficazmente uma

 equipa de projeto, as ferramentas informáticas de suporte à gestão e planeamento de projetos, e as técnicas de documentação de
projetos e apresentação de relatórios.

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

 This course unit aims to contribute to the development of skills in the implementation and development of projects. This way, it
addresses the stages in the development of projects, strategies to manage project teams, computer tools to support project
management and planning, and project documentation and reporting techniques.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Os métodos utilizados são predominantemente ativos (e.g., estudos de casos, simulações, análise/discussão
 de textos, exercícios com base em questionários). A avaliação preferencial é de tipo final e efetua-se através da

 realização de um exame final.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Teaching methods will be predominantly based on an active learning approach (e.g. case studies, simulations,
 text analysis/discussion, questionnaire-based exercises). Assessment will be made through a final exam.

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

 Dado o caráter prático da UC, procura-se desenvolver atividades que se encontrem o mais próximo possível da
 realidade organizacional, nomeadamente estudos de caso e simulações.

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

 Given the practical nature of the curricular unit, we seek to develop activities that are closest to the
 organizational reality, including case studies and simulations.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
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- Loren, G. (2018). Guia Harvard Business Review: Gestão de Projeto. Lisboa: Atual Editora.
 - Dimas, I. D., Alves, M., Lourenço, P. R. e Rebelo, T. (2016). Equipas de trabalho: Instrumentos de avaliação. Lisboa: Edições Sílabo.

 - Cardoso, C. e Rego, A. (2016). Manual de Comportamento Organizacional e Gestão. Lisboa: RH Editora.
 - West, M. (2012). Effective Teamwork: Practical Lessons from Organizational Research (3ª edição). London: Blackwell.

 - Wysocki, R. (2009). Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme. Indianapolis: Wiley Publishing.
 - Oliveira, M. (2008). Como Fazer Projetos, Relatórios, Monografias, Dissertações e Teses. Editora Campus. 

 - Duffy, M. (2006). Gestão de Projectos. Elsevier Editora.
 - Harvard Business Review (2004). Managing Projects Large and Small: The Fundamental Skills for Delivering on Budget and on Time.

Harvard Business Essentials.
 - Sussams, J. (1996). Como fazer um relatório. Lisboa: Editorial Presença.

 

Anexo II - Programação Orientada a Objetos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Programação Orientada a Objetos

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Object-Oriented Programming

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 I

 
9.4.1.3. Duração:

 2º Semestre

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 60 TP

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Unidade Curricular Autónoma

 
9.4.1.7. Observations:

 Autonomous Curricular Unit

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Hélder José Rodrigues Gomes / 60 horas de contacto (Teórico-Práticas)

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

 n.a.

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

 No final da unidade curricular o estudante:
 - Desenvolve aplicações utilizando o paradigma de programação orientada a objetos;

 - Escreve programas que envolvem operações de entrada/saída;
 - Programa utilizando exceções para um adequado tratamento de problemas na execução do programa

 - Face a problemas concretos, seleciona e utiliza as estruturas de dados mais adequadas;
 - Desenvolve aplicações que incluam atendimento de eventos.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this curricular unit the student:
 - Implements applications using the object-oriented programming paradigm;

 - Write programs that involve operations of input / output;
 - Uses exception handling to properly handle program’s execution time problems

 - Given real problems, selects and uses appropriate data structures;
 - Develops applications that include event management.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Introdução ao paradigma orientado a objetos
 1.1 Abstração, encapsulamento e modelação

 1.2 Classes
 1.3 Objetos
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1.4 Métodos e variáveis
 1.5 Herança

 1.6 Composição
 1.7 Relações entre classes

 1.8 Controlo de acesso
  

2. Polimorfismo
 2.1 Comportamento do Polimorfismo

 2.2 Classes abstratas e métodos
 2.3 Interfaces

  
3. Input /Output

 3.1 Stream de bytes
 3.2 Stream de dados
 3.3 Stream de objetos

 3.4 Serialização de objetos
  

4. Tratamento de exceções
 4.1 Tratamento de erros através de exceções

 4.2 Hierarquia de exceções
 4.3 Exceções em cadeia

 4.4 Declaração de novos tipos de exceções
  

5. Coleções de dados
 5.1 Visão geral

 5.2 Listas
 5.3 Conjuntos

 5.4 Mapas
  

7. Atendimento de eventos

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Introduction to the object programming paradigm
 1.1 Abstraction, encapsulation and modelling

 1.2 Classes
 1.3 Objects
 1.4 Methods and variables

 1.5 Inheritance
 1.6 Composition

 1.7 Relationship between classes
 1.8 Access control

  
2. Polymorphism

 2.1 Polymorphism behaviour
 2.2 Abstract classes and methods

 2.3 Interfaces
  

3. Input/Output
 3.1 Byte streams

 3.2 Datastreams
 3.3 Object streams

 3.4 Serialization
  

4. Exception handling
 4.1 Error handling through exceptions

 4.2 Exception hierarchy
 4.3 Chained exceptions
 4.4 Declaring new exception types

  
5. Collections

 5.1 Collections overview
 5.2 Lists

 5.3 Sets
 5.4 Maps
  

7. Event handling

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

 É objetivo desta UC transmitir ao estudante os conceitos de base do paradigma de programação orientado a objetos, tanto ao nível da
conceção de uma aplicação, como a nível da sua implementação. Pretende-se que o estudante adquira e utilize os conhecimentos
necessários à implementação de aplicações robustas e extensíveis, utilizando uma linguagem de programação orientada a objetos,
que recorra a componentes previamente desenvolvidas, estruturas de dados adequadas, tratamento de erros e atendimento a
eventos. No início da unidade curricular os conceitos base do paradigma de programação orientado a objetos são abordados e
aplicados recorrendo à aprendizagem, em simultâneo, de uma linguagem de programação orientada a objetos. Com a introdução das
operações de entrada e de saída da linguagem, do tratamento de erros, das estruturas de dados embutidas na linguagem e do
atendimento de eventos são abordadas as ferramentas necessárias para implementar aplicações robustas e extensíveis.



21/12/2018 ACEF/1819/0208247 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=29efe8b3-6d1a-2290-35e5-5bc5fee7f2a3&formId=46cdc71f-91ec-c232-bb16-5be72c3e9… 34/44

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

 The objective of this curricular unit is to impart students with the fundamental concepts of the object-oriented programming paradigm,
both in terms of the conception of an application and in terms of its implementation. It is also intended that the student acquire and use
the necessary knowledge for the implementation of extensible and robust stand-alone applications, using an object-oriented
programming language, making use of pre-built components, appropriate data structures, error handling and event management. At
the beginning of the curricular unit, the base concepts of the object-oriented programming paradigm are given and applied using an
object-oriented language which is addressed simultaneously. With the introduction of the operations of input and output of the
language, error handling, language embedded data structures and event handling, the necessary tools, which allow the student, to
implement robust and extensible stand-alone applications, are addressed.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia de ensino associada à unidade curricular terá por base a aprendizagem baseada em problemas, com aulas teórico-
práticas envolvendo a exposição dos diferentes conceitos programáticos, e a resolução assistida e autónoma de problemas práticos
para consolidação de conhecimentos. Estes problemas terão uma lógica do tipo incremental, procurando que o estudante em cada
fase do processo de aprendizagem reutilize todos os conceitos adquiridos até ao momento. Para tal, a metodologia de ensino basear-
se-á na resolução incremental de pequenos problemas práticos.

  
A avaliação na unidade curricular será do tipo “Avaliação Discreta”, sendo constituída por três componentes de avaliação incluindo
um teste teórico-prático realizado em computador, realização de trabalhos individuais em contexto de aula e um trabalho em grupo
extra-aula.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching methodology related to the curricular unit will be based on problem-based learning, with theoretical-practical lessons
involving the exposure of the different programmatic concepts, and the autonomous resolution of practical problems for knowledge
consolidation. These problems will have an incremental type of logic; each stage of the learning process will reuse all the concepts
acquired so far. To this end, the teaching method will be based on the resolution of small incremental practical problems. 

  
The evaluation of the curricular unit will be of the type "Discrete Evaluation", it consists of three components including an evaluation
test of theoretical-practical nature on a computer, individual works in the in the classroom and group work outside the classroom.

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

 Sendo que os objetivos de aprendizagem da unidade curricular passam pela aquisição dos conhecimentos base associados ao
paradigma de programação orientado a objetos e a sua posterior utilização e aplicação prática na resolução de problemas concretos,
propõe-se a utilização de uma metodologia de ensino ativa, a qual se baseia essencialmente na resolução de exercícios e trabalhos
práticos, fomentando assim a participação pró-ativa do estudante no processo de aprendizagem.

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

 Since the learning objectives of the course include the acquisition of base knowledge associated with the paradigm of object-oriented
programming and its subsequent use and practical application in solving concrete problems, we propose the use of an active learning
methodology, which is essentially based on problem solving and practical work, thereby promoting proactive participation of the
student in the learning process.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - Martins, F. (2017). Java 8 - POO + Construções Funcionais. FCA Editora.
 - Martins, F. (2014). Projectos de POO em Java. FCA Editora.

 - Jesus, C. (2013). Curso Prático de Java. FCA Editora.
 - Barnes, D. e Kolling, M. (2012). Objects First with Java: A Practical Introduction Using BlueJ, 5th Edition. Pearson.

 - Deitel, P. e Deitel, H. (2011). Java How to Program: International Edition, 9th Edition. Prentice Hall.
 - Martins, F. (2009). Java6 e Programação Orientada pelos Objetos. FCA Editora.

 - Eckel, B. (2006). Thinking in Java, 4th Edition. Prentice Hall.
 - Budd, T. (2002). Introduction to Object-Oriented Programming, 3rd Edition. Addison-Wesley.

 - Budd, T. (2000). Understanding Object-Oriented Programming with Java. Addison-Wesley.
 

 

Anexo II - Programação e Tecnologias Web

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Programação e Tecnologias Web

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Web Technologies and Programming

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 I

 
9.4.1.3. Duração:

 4º Semestre

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:
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162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 70 TP

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Unidade Curricular Associada

 
9.4.1.7. Observations:

 Associate Curricular Unit

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Ciro Alexandre Domingues Martins / 70 horas de contacto (Teórico-Práticas)

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

 n.a.

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

 A unidade curricular associada de Programação e Tecnologias Web é parte integrante do Módulo Temático em Aplicações Web,
contribuindo para as respetivas aprendizagens verificáveis, em articulação com as restantes unidades curriculares do módulo. 

 No final do módulo temático o estudante:
 - Define a arquitetura de uma aplicação Web para resolver um dado problema;

 - Desenvolve aplicações Web dinâmicas utilizando programação do lado do servidor e com recurso a bases de dados e outras fontes
de dados com acesso em tempo real;

 - Implementa mashups integrando dados heterogéneos.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Web Technologies and Programming is an associated curricular unit and part of the Thematic Module in Web Applications,
contributing, in articulation with the other curricular subunits, towards the expected learning outcomes.

 At the end of the thematic module, the student:
 - Defines the architecture of a Web application to solve a given problem;

 - Develops dynamic Web applications using server-side programming, databases and other data sources with real-time access;
 - Implements mashups integrating heterogeneous data.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Programação do lado do servidor:
 1.1. Aplicações Web: tipos, linguagens e tecnologias

 1.2. Linguagem de programação para desenvolvimento de aplicações Web e processamento de dados
 1.3. Autenticação e segurança

  
2. Comunicações Web em Tempo Real

 2.1. Conceitos fundamentais
 2.2. Tecnologias e frameworks de desenvolvimento

  
3. Construção de mashups

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Server-side programming:
 1.1. Web applications: types, languages and technologies

 1.2. Programming language for Web application development and data processing
 1.3. Authentication and security

  
2. Real-Time Web Communications

 2.1. Fundamental concepts
 2.2. Development technologies and frameworks

  
3. Mashups building

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

 É objetivo da unidade curricular fornecer ao estudante uma visão global dos diferentes tipos de aplicações Web que podem ser
desenvolvidas, pretendendo-se ainda que o mesmo adquira e utilize os conhecimentos base subjacentes à programação Web na
vertente da programação do lado do servidor. Com base nesses conhecimentos, e nas competências adquiridas previamente sobre
tecnologias Web (vertente cliente) e sistemas de bases de dados, o estudante obterá as competências base para o desenvolvimento
de aplicações Web com acesso em tempo real a fontes de dados heterogéneas.

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
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It is the aim of the course to provide students with an overview of the different types of Web applications that can be developed,
aiming also that he can acquire and use the knowledge base underlying the Web programming in the aspect of server-side
programming. Based on this knowledge, and skills previously acquired on Web technologies (client-side) and database systems, the
student will get the basic skills for the development of Web applications with real-time access to heterogeneous data sources.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia de ensino associada à unidade curricular terá por base a lecionação com aulas teórico-práticas envolvendo a
exposição dos diferentes conceitos programáticos, e a resolução assistida e autónoma de problemas práticos para consolidação de
conhecimentos. Estes problemas terão uma lógica do tipo incremental, procurando que o estudante em cada fase do processo de
aprendizagem aplique todos os conceitos adquiridos até ao momento. Para tal, a metodologia de ensino basear-se-á na resolução
incremental de pequenos problemas práticos, com o objetivo de implementação de uma aplicação Web no final da unidade curricular.

  
A avaliação na unidade curricular será constituída por duas componentes: avaliação dos trabalhos laboratoriais realizados ao longo
do semestre (25%) e realização de um teste prático no final do semestre (75%).

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The teaching methodology associated with the curricular unit will be based on lecturing with theoretical-practical classes involving
the exposure of different programmatic concepts, and the autonomous resolution of practical problems for the consolidation of
knowledge. These problems will have a logic of incremental type, allowing the student to apply all the concepts acquired at each stage
of the learning process. To this end, the teaching methodology will be based on the solving of practical problems, with the goal of
implementing a Web application at the end of the curricular unit.

  
The evaluation in the course unit will consist of two components: evaluation of the laboratory work carried out during the semester
(25%) and a practical test carried out at the end of the semester (75%).

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

 Sendo que os objetivos de aprendizagem da unidade curricular passam pela aquisição de conhecimentos base da programação Web
(lado do servidor) e a sua posterior utilização e aplicação prática na resolução de problemas concretos, propõe-se a utilização de
uma metodologia de ensino ativa, a qual se baseia essencialmente na resolução de pequenos exercícios práticos com integração
dos mesmos no desenvolvimento de uma aplicação Web no final da unidade curricular, fomentando assim a participação pró-ativa do
estudante no processo de aprendizagem.

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

 Since the learning objectives of the curricular unit include the acquisition of Web programming knowledge (server-side) and
 its subsequent use and practical application in solving concrete problems, one proposes the use of an active learning methodology

that is based primarily on the resolution of small exercises, integrating them in the developing of a Web application at the end of the
curricular unit, thereby promoting the proactive participation of the student in the learning process.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - D’mello, B. e Sriparasa, S. (2018). JavaScript and JSON Essentials (2nd ed.). Birmingham, UK: Packt Publishing. 
- Caya, A. (2018). Mastering The Faster Web with PHP, MySQL, and JavaScript. Birmingham, UK: Packt Publishing. 

 - Guinard, D. e Trifa, V. (2016). Building the Web of Things. Manning Publications.
 - Tavares, F. (2016). PHP com Programação Orientada a Objetos. FCA Editora.

 - Lombardi, A. (2015). WebSocket: Lightweight Client-Server Communications. O'Reilly Media.
 - Chopra, V. (2015). WebSocket Essentials – Building Apps with HTML5 WebSockets. Birmingham, UK: Packt Publishing.

 - Patel, S. (2014). Developing Responsive Web Applications with AJAX and jQuery. Birmingham, UK: Packt Publishing. 
 - Lengstorf, J., Leggetter, P. e Newman, A. (2013). Real-time Web Apps: With HTML5 WebSocket, PHP, and jQuery. Apress.

 

Anexo II - Sistemas de Bases de Dados

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Sistemas de Bases de Dados

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Database Systems

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 I

 
9.4.1.3. Duração:

 3º Semestre

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 70 TP
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9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Unidade Curricular Associada

 
9.4.1.7. Observations:

 Associate Curricular Unit

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Luís Jorge dos Santos Gouveia Marques Gonçalves / 40 horas de contacto (Teórico-Práticas)

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

 João Gonçalo Gomes de Paiva Dias / 30 horas de contacto (Teórico-Práticas)

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

 A UC associada de SBD é parte integrante do MT em Desenvolvimento de Aplicações, contribuindo para as respetivas aprendizagens
verificáveis, em articulação com as restantes UC do módulo. 

 No final do módulo temático o estudante:
 - Analisa os requisitos de um sistema de software e constrói o respetivo modelo conceptual;

 - Desenvolve o modelo de desenho correspondente a um modelo conceptual, incluindo o esquema relacional da BD e o modelo de
desenho orientado a objetos da aplicação;

 - Implementa BD relacionais num SGBD cliente-servidor, utilizando a linguagem SQL para definição e manipulação de dados;
 - Compreende os principais tipos de BD NoSQL e os conceitos e tecnologias associados às mesmas;

 - Implementa BD não-relacionais para armazenamento e pesquisa de dados, aplicando funções de agregação;
 - Implementa aplicações stand-alone utilizando uma linguagem de POO, incluindo acesso a bases de dados;

 - Adota uma estratégia de teste e especifica os respetivos casos de teste.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 Database Systems is an associated curricular unit and part of the Thematic Module in Application Development, contributing, in
articulation with the other curricular subunits, towards the expected learning outcomes.

 At the end of the thematic module, the student:
 - Analyzes the requirements of a software system and builds its conceptual model;

 - Develops the design model corresponding to a conceptual model, including the relational database schema and the object-oriented
design model of the application;

 - Implements relational databases in a client-server DBMS using the SQL language for definition and data handling;
 - Understands the main types of NoSQL databases and the concepts and technologies associated with them;

 - Implements non-relational databases for storing and searching data, applying aggregate functions;
 - Implements stand-alone applications using an OOP language, including access to databases;

 - Adopts a test strategy and specifies the respective test cases.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1 Fundamentos de SGBD
 1.1 BD e SI

 1.2 Ciclo de desenvolvimento de BD
 1.3 SGBD

 2 Modelo relacional de BD e Normalização
 2.1 Relações, atributos e tuplos

 2.2 Redundância e inconsistência
 2.3 Tipos de chaves

 2.4 Chaves estrangeiras e integridade referencial
 2.5 Normalização

 3 Modelação conceptual de dados com UML
 3.1 Diagramas E/R

 3.2 Entidades e classes de entidades
 3.3 Atributos e domínio dos atributos
 3.4 Associações e multiplicidade das associações

 3.5 Atributos de uma associação
 3.6 Associações reflexivas

 3.7 Entidades fracas
 3.8 Especialização e generalização

 3.9 Transposição para o modelo relacional
 4 Implementação de BD

 4.1 Definição de dados em SQL
 4.2 Manipulação de dados em SQL

 4.3 Índices
 4.4 Vistas

 4.5 Restrições
 4.6 Stored Procedures

 4.7 Triggers
 4.8 Mecanismos de segurança
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5 BD NoSQL
 5.1 Conceitos e evolução

 5.2 Tipos de BD
 5.3 Principais sistemas NoSQL

 5.4 Indexação e manipulação de dados
 5.5 Agregação

 5.6 Replicação e sharding
 6 Acesso a BD com linguagens de programação

 
9.4.5. Syllabus:

 1 DB foundations
 1.1 DB and IS

 1.2 DB development cycle
 1.3 DB management systems

 2 Relational model and Normalization
 2.1 Relations, attributes and tuples

 2.2 Redundancy and inconsistency
 2.3 Key types

 2.4 Foreign key and referential integrity
 2.5 Normalization

 3 Data conceptual modelling with UML
 3.1 E/R diagrams

 3.2 Entities and classes
 3.3 Attributes and their domain

 3.4 Associations and multiplicity
 3.5 Association attributes

 3.6 Reflexive associations
 3.7 Weak entities

 3.8 Specialization and generalization
 3.9 Transposition to the relational model

 4 DB implementation
 4.1 Data definition with SQL

 4.2 Data manipulation with SQL
 4.3 Indexes

 4.4 Views
 4.5 Constraints

 4.6 Stored Procedures
 4.7 Triggers

 4.8 Security
 5 NoSQL DB
 5.1 Concepts and evolution

 5.2 DB types
 5.3 Top NoSQL systems

 5.4 Indexing and data manipulation
 5.5 Aggregation

 5.6 Replication and sharding
 6 Accessing DB with programming languages

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

 É objetivo da unidade curricular transmitir ao estudante os conceitos fundamentais dos sistemas de bases de dados, ao nível da
modelação conceptual dos dados, e ao nível da sua implementação física tanto num SGBD relacional do tipo cliente-servidor,
utilizando para o efeito a linguagem SQL, como num SGBD NoSQL. Pretende-se ainda que o estudante adquira e utilize os
conhecimentos necessários à implementação de aplicações do tipo stand-alone que permitam o acesso a bases de dados utilizando
uma linguagem de programação orientada a objetos, conhecimentos esses que serão fundamentais para o desenvolvimento de
competências a adquirir em outras unidades curriculares do curso.

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

 It is objective of the curricular unit to impart students with the fundamental concepts of database systems, at the level of the
conceptual modelling of data, and in terms of its physical implementation both in a relational DBMS client-server, using for this
purpose the SQL language, and in NoSQL DBMS. It is also intended that students acquire and use the knowledge needed for the
implementation of stand-alone applications that access databases using an object-oriented programming language.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 A metodologia de ensino associada à unidade curricular terá por base a aprendizagem baseada em problemas, com aulas teórico-
práticas envolvendo a exposição dos diferentes conceitos programáticos, e a resolução assistida e autónoma de problemas práticos
para consolidação de conhecimentos. Estes problemas terão uma lógica do tipo incremental, procurando que o estudante em cada
fase do processo de aprendizagem reutilize todos os conceitos adquiridos até ao momento. Para tal, a metodologia de ensino basear-
se-á na resolução incremental de pequenos problemas práticos.

  
A avaliação na unidade curricular contemplará dois momentos de avaliação incluindo um teste teórico e um teste prático realizado
em computador.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
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The teaching methodology associated with the curricular unit will be based on a problem-based learning approach, with theoretical-
practical classes involving the exposure of different programmatic concepts, and the autonomous resolution of practical problems for
consolidation of knowledge. These problems will have a logic of incremental type, allowing the student to reuse all the concepts
acquired at each stage of the learning process. To this end, the teaching methodology will be based on solving of practical problems.

  
The curricular unit evaluation will be of the type "Discrete Evaluation", consisting of two stages of evaluation covering one theoretical
exam and one practical exam held on a computer.

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

 Sendo que os objetivos de aprendizagem da unidade curricular passam pela aquisição dos conhecimentos base associados aos
sistemas de bases de dados e a sua posterior utilização e aplicação prática na resolução de problemas concretos, propõe-se a
utilização de uma metodologia de ensino ativa, a qual se baseia essencialmente na resolução de exercícios e trabalhos práticos,
fomentando assim a participação pró-ativa do estudante no processo de aprendizagem.

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

 Since the learning objectives of the curricular unit include the acquisition of knowledge in the field of database systems, and its
subsequent use and practical application in solving concrete problems, we propose the use of an active learning methodology that is
based primarily on the resolution of exercises and practical works, thereby promoting the proactive participation of the student in the
learning process.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - Vasilik, S. (2017). SQL Practice Problems: 57 beginning, intermediate, and advanced challenges for you to solve using a “learn-by-
doing” approach. Independently published.

 - Damas, L. (2017). SQL - SQL - Structured Query Language (14ª Edição Atualizada). FCA Editora.
 - Harrison, G. (2015). Next Generation Databases: NoSQL and Big Data. Apress.

 - Teorey, T., Lightstone, S., Nadeau, T. e Jagadish, H. (2011). Database Modeling and Design: Logical Design (The Morgan Kaufmann
Series in Data Management Systems) 5th Edition. Morgan Kaufmann.

 - Connolly, T. e Begg, C. (2000). Database Solutions: A step-by-step guide to building databases. Addison Wesley Professional.
 - Pereira, J. (1998). Tecnologias de Bases de Dados (3ª Edição). FCA Editora.

 

Anexo II - Sistemas Operativos

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Sistemas Operativos

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Operating Systems

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 I

 
9.4.1.3. Duração:

 2º Semestre

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 50 TP

 
9.4.1.6. ECTS:

 6

 
9.4.1.7. Observações:

 Unidade curricular autónoma

 
9.4.1.7. Observations:

 Autonomous curricular unit

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Joaquim José de Castro Ferreira / 50 horas de contacto (Teórico-Práticas)

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

 n.a.

 
9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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No final da unidade curricular o estudante:
 - Instala e configura sistemas operativos;

 - Desenvolve scripts para a automatização de procedimentos de administração do sistema operativo;
 - Instala e administra aplicações e serviços, e automatiza procedimentos de administração do sistema operativo;

 - Implementa mecanismos de comunicação entre processos, recorrendo a uma linguagem de programação;
 - Implementa mecanismos de virtualização de sistemas como forma de rentabilização de hardware e aumento de disponibilidade dos

serviços.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this curricular unit the student:
 - Installs and configures operating systems;
 - Develops scripts to automate operating system administration procedures;

 - Installs and manages applications and services, and automates operating system administration procedures;
 - Implements communication mechanisms between processes, using a programming language;

 - Implements systems virtualization mechanisms as a way of monetizing hardware and increasing the availability of services.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Introdução aos sistemas operativos
  

2. Estruturas dos Sistemas Operativos
  

3. Utilização e programação da Shell Linux
  

4. Processos e Threads
  

5. Concorrência e sincronização de processos
  

6. Gestão de memória
  

7. Gestão de armazenamento
  

8. Sistemas de ficheiros
  

9. Virtualização de sistemas operativos
 

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Introduction to Operating Systems
  

2. Operating System Structures
  

3. Using and Programming Shell Linux
  

4. Processes and Threads
  

5. Process concurrency and synchronization
  

6. Memory Management
  

7. Storage Management
  

8. File systems
  

9. Operating System Virtualization
 

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

 Esta unidade curricular pretende que o estudante adquira conhecimentos associados à área dos Sistemas Operativos. No fim da
unidade curricular os estudantes deverão ser capazes de executar tarefas básicas de administração do sistema operativo e das
suas aplicações e serviços. Os objetivos desta unidade curricular são coerentes com os seus conteúdos programáticos, no estudo
do funcionamento interno dos sistemas operativos e das técnicas de administração de periféricos, de processos e de serviços. São
ainda exploradas tecnologias de virtualização dos sistemas como forma de rentabilização do hardware e de aumento de
disponibilidade do sistema; e são estudados mecanismos de alocação de memória e o efeito sobre o desempenho geral da máquina,
da alocação de vários tipos de memória. A coerência estende-se também à bibliografia base apresentada, que cobre as temáticas
constantes no conteúdo programático.

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

 This course aims that the students acquire knowledge associated with the operating systems area. At the end of the course, students
should be able to perform basic administration tasks of the operating system as well as its applications and services.

 The objectives of this course are consistent with its syllabus, including the study of the operating systems inner workings and the
peripherals, processes and services administration techniques. The course also addresses systems’ virtualization technologies as a
way to maximize hardware utilization and to increase system availability. Memory allocation and inter-process communication
mechanisms are also presented, highlighting the effect on the machine overall performance. The consistency of the syllabus is also
enforced by the recommend base literature, extensively covering the different topics of the course.
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9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas teórico-práticas envolvendo uma exposição teórica, acompanhada do desenvolvimento de guias laboratoriais relacionados
com as temáticas de cada sessão.

  
A avaliação inclui um momento dois momentos de avaliação escritos e presenciais, com um peso de 70% da nota final (35% cada).
Os restantes 30% da nota final estão reservados para a avaliação de atividades práticas, individuais e em grupo.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Lectures involving a theoretical exposition, accompanied by the development of laboratory guides related to the themes of each
session.

  
The assessment includes two written exams, each with a weight of 35% of the final grade. The remaining 30% of the final grade is
reserved for the assessment of practical activities, developed during the classes.

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

 As aulas teórico-práticas serão iniciadas com a introdução de conceitos teóricos imediatamente seguidos da exploração assistida de
guiões laboratoriais exemplificativos do conteúdo teórico de cada sessão. Os guiões deverão explorar as características do
escalonamento e da comunicação entre processos implementados pelos sistemas operativos bem como os mecanismos de
administração de processos e serviços implementados pelos sistemas operativos. Nas aulas serão utilizadas ferramentas
amplamente utilizadas na administração de sistemas operativos, permitindo aos estudantes o contacto com as mesmas. Os guiões
permitirão aos estudantes instalar, configurar e testar as soluções de virtualização de sistemas, como forma de rentabilização do
hardware e de aumento de disponibilidade dos sistemas. Os trabalhos laboratoriais serão avaliados de forma a estimular o empenho
dos estudantes na execução dos mesmos. Deste modo o processo de aprendizagem é trabalhado autonomamente pelo estudante,
permitindo que este coloque em prática os conceitos teóricos focados em cada sessão melhorando a compreensão dos conceitos.

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

 The classes will begin with the introduction of theoretical concepts, immediately followed by the assisted exploration of laboratory
guides, typifying the theoretical content of each session. The guides should explore the process scheduling and the inter-process
communication characteristics implemented by the operating systems and the processes and services administration mechanisms.
They will be used tools widely employed in the operating systems administration, allowing students to contact them. The guides will
allow students to install, configure and test systems virtualization solutions as a way to maximize the hardware utilization and to
increase system’ availability. The laboratory work will be assessed in order to stimulate the engagement of students in their
implementation. The learning process is worked autonomously by the student, allowing him to practice the theoretical concepts
focused in each session, and thus improving the understanding of the concepts.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 - Silberschatz, A. (2018). Operating System Concepts, 10th Edition. Wiley.
 - Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T., Whaley, B. e Mackin, D. (2017). UNIX and Linux System Administration Handbook, 5th Edition.

Addison-Wesley Professional.
 - Portnoy, M. (2016). Virtualization Essentials, 2nd Edition. Sybex.

 - Bresnahan, C. e Blum, R. (2015). Linux Essentials, 2nd Edition. Sybex.
 - Tanenbaum, A. e Bos, H. (2014). Modern Operating Systems, 4th Edition. Pearson.

 - Marques, J., Ferreira, P., Ribeiro, C., Veiga, L. e Rodrigues, R. (2012). Sistemas Operativos, 2nd Edition. FCA Editora.
 - Tanenbaum, A. e Woodhull, A. (2006). Operating Systems Design and Implementation, 3rd Edition. Pearson.

 

Anexo II - Tecnologias de Redes de Computadores

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tecnologias de Redes de Computadores

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Computer Network Technologies

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 I

 
9.4.1.3. Duração:

 2º Semestre

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 162

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 80 TP

 
9.4.1.6. ECTS:

 6
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9.4.1.7. Observações:

 Unidade curricular autónoma

 
9.4.1.7. Observations:

 Autonomous curricular unit

 
9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

 Pedro Alexandre Sousa Gonçalves / 80 horas de contacto (Teórico-Práticas)

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

 n.a.

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

 No final da unidade curricular o estudante:
 - Efetua e mantém a configuração de rede dos equipamentos e dos sistemas da rede de uma organização;

 - Planeia, implementa e mantém esquemas de encaminhamento interno à organização;
 - Identifica diferenças entre as diversas soluções de transporte, e escolhe a mais adequada aos requisitos do tráfego;

 - Planeia, implementa e mantém esquemas de virtualização de redes e respetiva interligação;
 - Deteta problemas no funcionamento da rede, identifica as respetivas causas e sugere ações adequadas para a sua resolução.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 At the end of this curricular unit the student:
 - Performs and maintains the network configuration of an organization's network equipment and systems;

 - Plans, implements and maintains internal routing schemes to the organization;
 - Identifies differences between different transport solutions, and chooses the most appropriate according to the traffic requirements;

 - Plans, implements and maintains network virtualization schemes and their interconnection;
 - Detects problems in the functioning of the network, identifies its causes and suggests appropriate actions for its resolution.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Comunicação em redes de computadores
  

2. Tecnologias de redes de acesso
 2.1. Redes IEEE 802.3

 2.2. Redes IEEE 802.11
 2.3. Redes IEEE 802.15
  

3. Comutação em Ethernet
 3.1. Comunicação ponto-a-ponto, por difusão e para subscritores

 3.2. Elementos concentradores
 3.3. Protocolo ARP

  
4. Endereçamento e encaminhamento IP

 4.1. Endereços, máscaras e gateways
 4.2. Rotas IP

 4.3. Protocolos de encaminhamento
  

5. Transporte da informação em IP
 5.1. Transporte com e sem controlo de entrega

 5.2. Conceito de porto
 5.3. Portos registados e efêmeros

  
6. Serviços de apoio ao funcionamento da rede

 6.1. Serviço de atribuição de endereços
 6.2. Serviço de tradução de nomes

  
7. Tecnologias de interligação de redes

 7.1. Serviço de firewalling
  

8. Planeamento e cablagem de redes
 8.1. Planeamento de redes cabladas

 8.2. Planeamento de redes 802.11
  

9. Redes locais virtuais (VLANs)
 9.1. Soluções de trunking e comutação de VLANs

 9.2. Redundância em redes locais (spanning-tree)
 

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Computer network communication
  

2. Access network technologies
 2.1. IEEE 802.3 Standard
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2.2. IEEE 802.11 Standard
 2.3. IEEE 802.15 Standard
  

3. Ethernet Switching
 3.1. Unicast, multicast and broadcast communication

 3.2. Concentrator elements
 3.3. ARP Protocol

  
4. IP addressing routing

 4.1. Addresses, network masks and gateways
 4.2. IP routes

 4.3. Routing protocols
  

5. IP transport
 5.1. Transport with and without control

 5.2. Port concept
 5.3. Registered and ephemeral ports

  
6. Network support services

 6.1. Address allocation services
 6.2. Name resolution services

  
7. Network support services

 7.1. Firewalling services
  

8. Network planning and cabling
 8.1. Planning cabled networks

 8.2. Planning WIFI networks
  

9. Virtual Local Area Networks (VLANs)
 9.1. Trunking and switching solutions for VLANs

 9.2. Redundancy in local networks (spanning-tree) 
 

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

 Esta unidade curricular pretende que o aluno adquira conhecimentos relacionados com as tecnologias de redes de computadores.
No final da unidade curricular os alunos deverão ser capazes de executar o planeamento, instalação e configuração da rede local. Os
objetivos desta unidade curricular são coerentes com os seus conteúdos programáticos, no estudo do funcionamento dos vários
equipamentos que operam em cada uma das camadas da pilha protocolar e respetivos protocolos. São ainda estudadas tecnologias
de interligação de redes; bem como os serviços de apoio ao funcionamento da rede. São também estudadas e treinadas técnicas de
depuração de erros de funcionamento da rede e identificadas medidas para a sua resolução. A coerência estende-se também à
bibliografia base apresentada, que cobre as temáticas constantes no conteúdo programático.

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

 This course aims that the students acquire knowledge associated with the operating systems area. At the end of the course, students
should be able to perform planning, installation and network configuration tasks. The objectives of this course are consistent with its
syllabus, including the study of the functioning of the various devices that operate at each layer of the protocol stack and its protocols.
Networks interconnection technologies are still studied, as well as they are studied support services for network operation. Students
also study and train debugging technics of network operations and identify measures to resolve the operational errors. Consistency
also extends the presented base literature, covering the topics listed in the syllabus.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas teórico-práticas envolvendo uma exposição teórica, acompanhada do desenvolvimento de guias laboratoriais relacionados
com as temáticas de cada sessão. A avaliação inclui um momento de avaliação escrito e presencial, com um peso de 50% da nota
final. Os restantes 50% da nota final estão reservados para a avaliação de atividades laboratoriais (10%) e para a avaliação do
miniprojecto (40%).

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Lectures involving a theoretical exposition, followed by the development of laboratory guides related to the themes of each session.
The assessment includes a written test, with a weight of 50% of the final grade. The remaining 50% of the final grade is reserved for
the assessment of lab activities (10%) developed during the classes, and for the assessment of a mini-project (40%).

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

 As aulas teórico-práticas serão iniciadas com a introdução de conceitos teóricos imediatamente seguida da exploração assistida de
guiões laboratoriais exemplificativos do conteúdo teórico de cada sessão. Os guiões deverão explorar os protocolos de comunicação
e o funcionamento dos vários dispositivos que operam nas várias camadas da pilha protocolar. Nas aulas serão utilizadas
ferramentas de análise e captura de tráfego, e de depuração de erros de funcionamento amplamente utilizadas na administração de
redes, permitindo aos alunos o contacto com as mesmas. Os guiões permitirão aos alunos planear redes locais; e instalar, configurar
e testar o funcionamento de equipamentos que integram essas redes. Os trabalhos laboratoriais serão avaliados de forma a
estimular o empenho dos alunos na execução dos mesmos. Deste modo o processo de aprendizagem é trabalhado autonomamente
pelo aluno permitindo que este coloque em prática os conceitos teóricos focados em cada sessão melhorando compreensão dos
conceitos.

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The practical classes will begin with the introduction of theoretical concepts, followed by the assisted exploration of laboratory guides,
typifying the theoretical content of each session. The guides should explore the communication protocols and operation of the various
devices that operate in the various layers of the protocol stack. In class they will be used tools widely used in network administration,
to capture and to perform traffic analysis and to perform network operation debug; allowing students to contact them. The lab guides
allow students to plan local networks, and to install, to configure and test the operation of networks devices. The laboratory work will
be evaluated to stimulate the student commitment in their implementation. The learning process is worked autonomously by the
student, allowing him to practice the theoretical concepts focused in each session, and thus improving the understanding of the
concepts.
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