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ACEF/1516/10762 — Guião para a auto-avaliação

Caracterização do ciclo de estudos.

A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Aveiro

A1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras:

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

A3. Ciclo de estudos:
Engenharia Geológica

A3. Study programme:
Geological Engineering

A4. Grau:
Mestre

A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
Despacho nº 6799/2007 publicado em Diário da República, 2ª série - nº 70 - 10 de Abril de 2007

A6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Geociências

A6. Main scientific area of the study programme:
Geoscience

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

443

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120

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

A9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th):
Four curricular semesters.
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A10. Número de vagas proposto:
20

A11. Condições específicas de ingresso:
Podem candidatar-se:
- os detentores de grau de licenciado ou equivalente legal em Engenharia Geológica, Engenharia de Minas ou
áreas afins
- os titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos
organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este processo
- os titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos
do grau de licenciado pelo órgão científico e estatutariamente competente
O Conselho Científico da UA pode admitir, sob proposta do diretor do ciclo de estudos, candidatos que não
satisfaçam as condições antes referidas mas cujo curriculum escolar, científico ou profissional demonstre
adequada preparação para a frequência do mestrado, como previsto na alínea d) do n.º 1 do art.º 17.º do DL n.º
74/2006, na redação dada pelo DL nº 107/2008, de 25 de junho e da alínea d) do nº1 do artº 47º do Regulamento
de Estudos da UA.

A11. Specific entry requirements:
- Licenciatura level degree, or legal equivalent in Geological Engineering, Mines Engineering or related
engineering.
- Foreign higher education degree awarded on completion of a 1st cycle study programme organised in
accordance with the principles of the Bologna Process by a State adhering to this process. 
- Foreign higher education degree recognised as satisfying the objectives of the licenciatura degree by the
scientifically and statutorily competent body.
The Scientific Council of the University of Aveiro can admit applicants proposed by the Director of the Study
Cycle who do not meet the conditions specified above but whose academic, scientific or professional
curriculum reveal an adequate preparation for frequenting the Masters programme, in accordance with Article
17, Nº 1d), Decree Law nº 74/2006, as expressed in Decree Law nº 107/2008, of June 25, and Article 47, Nº 1d) of
the Study Regulations of the University of Aveiro.

A12. Ramos, opções, perfis...

Pergunta A12

A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de
percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável):

Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)

A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades do
doutoramento (se aplicável)

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

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

Geotecnia Geotechnics

Recursos Geológicos Geologic Resources

Estudos Geoambientais Geo-environmental Studies

A13. Estrutura curricular

Mapa I - Geotecnia

A13.1. Ciclo de Estudos:
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Engenharia Geológica

A13.1. Study programme:
Geological Engineering

A13.2. Grau:
Mestre

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

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geotechnics

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific

Area

Sigla /

Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory

ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional

ECTS*

Geociências / Geoscience GEO 96 0

Gestão / Management GES 6 0

Engenharia Civil / Civil

Engineering
ECIVIL 18 0

(3 Items)  120 0

Mapa I - Recursos Geológicos

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Geológica

A13.1. Study programme:
Geological Engineering

A13.2. Grau:
Mestre

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

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geologic Resources

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific

Area

Sigla /

Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory

ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional

ECTS*

Geociências / Geoscience GEO 102 12

Gestão / Management GES 6 0

(2 Items)  108 12



12/23/2015 ACEF/1516/10762 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=51ec1db3-b2f9-fca0-8c83-561e8d77cf1c&formId=578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20&la… 4/101

Mapa I - Estudos Geoambientais

A13.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Geológica

A13.1. Study programme:
Geological Engineering

A13.2. Grau:
Mestre

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

A13.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geo-Environmental Studies

A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau / Scientific areas and credits
that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area
Sigla /

Acronym

ECTS Obrigatórios /

Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum

Optional ECTS*

Geociências / Geocience GEO 102 0

Gestão / Management GES 6 0

Ciências e Engenharias do Ambiente /

Environm. Sci. Eng.
CEA 0 12

(3 Items)  108 12

A14. Plano de estudos

Mapa II - Geotecnia - 1ª Ano / 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Geológica

A14.1. Study programme:
Geological Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

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

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geotechnics

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1ª Ano / 1º Semestre

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st Semester
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A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Mecânica das Rochas / Rock

Mechanics
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 60 6 -

Detecção Remota e SIG / Remote

Sensing Geology and GIS
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 60 6 -

Hidrogeologia / Hydrogeology GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 T – 30; P – 30 6 -

Exploração de Depósitos Minerais /

Explotation of Mineral Deposits
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 30; P – 30 6 -

Avaliação e Gestão de Projectos /

Project Assessment and

Management

GES

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 60 6 -

(5 Items)       

Mapa II - Geotecnia - 1º Ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Geológica

A14.1. Study programme:
Geological Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

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

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geotechnics

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Materiais Geológicos de Construção /

Geological Construction Materials
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 30; P – 30 6 -

Prospecção Geológica e Geotécnica /

Geological and Geotechnical GEO

1 semestre

/ 1 216 TP – 30; P – 30 8 -
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Surveying semester

Geofísica Aplicada à Engenharia /

Geophysics Applied to Engineering
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 30; P – 30 6 -

Economia e Legislação / Economics

and Legislation
GEO

1 semestre

/ 1

semester

108 T – 30 4 -

Obras Subterrâneas e Escavações /

Underground Works and Escavation
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 60 6 -

(5 Items)       

Mapa II - Geotecnia - 2º Ano / 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Geológica

A14.1. Study programme:
Geological Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

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

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geotechnics

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 1st semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto

/ Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Dissertação/Projecto/Estágio /

Dissertation/Project/Internship
GEO

1 semestre

/ 1

semester

468 TP - 105 18 -

Geotecnia Rodoviária e Pavimentação /

Geotechnics for Roads and Pavements
ECIVIL

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 60 6 -

Legislação e Direcção de Obras / Site

Construction Management and Legal

Requirements

ECIVIL

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 60 6 -

(3 Items)       

Mapa II - Geotecnia - 2º Ano / 2º Semestre
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A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Geológica

A14.1. Study programme:
Geological Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

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

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geotechnics

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

Dissertação/Projecto/Estágio /

Dissertation/Project/Internship
GEO

1 semestre /

1 semester
648 TP - 135 24 -

Mecânica dos Solos II / Soil

Mechanics II
ECIVIL

1 semestre /

1 semester
162 TP – 60 6 -

(2 Items)       

Mapa II - Recursos Geológicos - 1º Ano / 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Geológica

A14.1. Study programme:
Geological Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

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

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geologic Resources

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
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1st Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Mecânica das Rochas / Rock

Mechanics
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 60 6 -

Detecção Remota e SIG / Remote

Sensing Geology and GIS
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 60 6 -

Hidrogeologia / Hydrogeology GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 T – 30; P – 30 6 -

Exploração de Depósitos Minerais /

Explotation of Mineral Deposits
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 30; P – 30 6 -

Avaliação e Gestão de Projectos /

Project Assessment and

Management

GES

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 60 6 -

(5 Items)       

Mapa II - Recursos Geológicos - 1º Ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Geológica

A14.1. Study programme:
Geological Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

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

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geologic Resources

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Materiais Geológicos de Construção /
1 semestre
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Geological Construction Materials GEO / 1

semester

162 TP – 30; P – 30 6 -

Prospecção Geológica e Geotécnica /

Geological and Geotechnical

Surveying

GEO

1 semestre

/ 1

semester

216 TP – 30; P – 30 8 -

Geofísica Aplicada à Engenharia /

Geophysics Applied to Engineering
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 30; P – 30 6 -

Economia e Legislação / Economics

and Legislation
GEO

1 semestre

/ 1

semester

108 T – 30 4 -

Obras Subterrâneas e Escavações /

Underground Works and Escavation
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 60 6 -

(5 Items)       

Mapa II - Recursos Geológicos - 2º Ano / 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Geológica

A14.1. Study programme:
Geological Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

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

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geologic Resources

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units

Área Científica

/ Scientific

Area (1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho

/ Working

Hours (3)

Horas Contacto

/ Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Dissertação/Projecto/Estágio /

Dissertation/Project/Internship
GEO

1 semstre

/ 1

semester

468 TP - 105 18 -

Geoquímica Aplicada / Applied Geochemistry GEO

1 semstre

/ 1

semester

162 TP – 30; P – 30 6 -

Argilas Curativas: Aspectos Industriais /

Healing Clays : Industrial Aspects
GEO

1 semstre

/ 1

semester

162 TP – 30; P - 30 6 OPÇÃO 1

Geofísica Aplicada à Prospecção de

Hidrocarbonetos / Geophysics Applied To GEO

1 semstre

/ 1 162 TP – 30; P – 30 6 OPÇÃO 1
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Hydrocarbon Prospecting semester

(4 Items)       

Mapa II - Recursos Geológicos - 2º Ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Geológica

A14.1. Study programme:
Geological Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

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

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geologic Resources

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular

Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto

/ Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Dissertação/Projecto/Estágio /

Dissertation/Project/Internship
GEO

1 semestre

/ 1

semester

648 TP - 135 24 -

Processamento de Dados Geofísicos /

Processing of Geophysical Data
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 30; P – 30 6 OPÇÃO 2

Tratamento de Minerais e Rochas

Industriais / Treatment of Minerals and

Industrial Rocks

GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 30; P – 30 6 OPÇÃO 2

(3 Items)       

Mapa II - Estudos Geoambientais - 1º Ano / 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Geológica

A14.1. Study programme:
Geological Engineering

A14.2. Grau:
Mestre
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A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Estudos Geoambientais

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geo-environmental Studies

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Mecânica das Rochas / Rock

Mechanics
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 60 6 -

Detecção Remota e SIG / Remote

Sensing Geology and GIS
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 60 6 -

Hidrogeologia / Hydrogeology GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 T – 30; P – 30 6 -

Exploração de Depósitos Minerais /

Explotation of Mineral Deposits
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 30; P – 30 6 -

Avaliação e Gestão de Projectos /

Project Assessment and

Management

GES

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 60 6 -

(5 Items)       

Mapa II - Estudos Geoambientais - 1º Ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Geológica

A14.1. Study programme:
Geological Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

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

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geo-environmental Studies

A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular:
1º Ano / 2º Semestre
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A14.4. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours

(3)

Horas Contacto /

Contact Hours

(4)

ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Materiais Geológicos de Construção /

Geological Construction Materials
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 30; P – 30 6 -

Prospecção Geológica e Geotécnica /

Geological and Geotechnical

Surveying

GEO

1 semestre

/ 1

semester

216 TP – 30; P – 30 8 -

Geofísica Aplicada à Engenharia /

Geophysics Applied to Engineering
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 30; P – 30 6 -

Economia e Legislação / Economics

and Legislation
GEO

1 semestre

/ 1

semester

108 T – 30 4 -

Obras Subterrâneas e Escavações /

Underground Works and Escavation
GEO

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 60 6 -

(5 Items)       

Mapa II - Estudos Geoambientais - 2º Ano / 1º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Geológica

A14.1. Study programme:
Geological Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

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

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geo-environmental Studies

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 1st Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area

Duração /

Duration

Horas Trabalho /

Working Hours
Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações

/

Observations
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(1) (2) (3) (5)

Dissertação/Projecto/Estágio /

Dissertation/Project/Internship
GEO

1 semestre

/ 1

semester

468 TP – 105 18 -

Avaliação de Impacto Ambiental /

Environmental Impact Assessment
CEA

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 45 6 OPÇÃO 1

Modelação de Sistemas Ambientais /

Modelling of Environmental Systems
CEA

1 semestre

/ 1

semester

162 TP – 15 ; P – 30 6 OPÇÃO 1

(3 Items)       

Mapa II - Estudos Geoambientais - 2º Ano / 2º Semestre

A14.1. Ciclo de Estudos:
Engenharia Geológica

A14.1. Study programme:
Geological Engineering

A14.2. Grau:
Mestre

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

A14.3. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Geo-environmental Studies

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

A14.4. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 2nd Semester

A14.5. Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /

Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area

(1)

Duração /

Duration

(2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações

/

Observations

(5)

Dissertação/Projecto/Estágio /

Dissertation/Project/Internship
GEO

1 semestre /

1 semester
648 TP – 135 24 -

Avaliação de Riscos / Risk

Evaluation
CEA

1 semestre /

1 semester
162 TP – 45 6 OPÇÃO 2

Sistemas de Gestão Ambiental /

Environmental Management

Systems

GEO
1 semestre /

1 semester
162 TP – 45 6 OPÇÃO 2

(3 Items)       

Perguntas A15 a A16

A15. Regime de funcionamento:
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Diurno

A15.1. Se outro, especifique:
<sem resposta>

A15.1. If other, specify:
<no answer>

A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respetiva(s) Ficha(s) Curricular(es)
deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)

Jorge Medina, Maria do Rosário Azevedo, Beatriz Valle Aguado, José Francisco Santos

A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço

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

Mapa III - Protocolos de Cooperação

Mapa III - Captagua

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Captagua

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Captagua.pdf

Mapa III - Encobarra

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Encobarra

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Encobarra.pdf

Mapa III - Eurocolt Resources

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Eurocolt Resources

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Eurocolt Resources.pdf

Mapa III - Geoma

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Geoma

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Geoma.pdf

Mapa III - Geosurveys

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Geosurveys

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/aac4a119-0e9d-b4ef-9ee0-563c48e0352d
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/6ed7613a-4188-7574-83f4-567839839de0
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/1a4d34db-1619-29ae-08d7-5678390a511c
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/898cfc28-5102-87cb-5c35-56783975f70c
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A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Geosurveys.pdf

Mapa III - Gres Panaria

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Gres Panaria

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Gres Panaria.pdf

Mapa III - Município Póvoa de Varzim

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Município Póvoa de Varzim

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Municipio Póvoa de Varzim.pdf

Mapa III - Polimagra

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Polimagra

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Polimagra.pdf

Mapa III - Sifucel

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Sifucel

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Sifucel.pdf

Mapa III - Brimo

A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
Brimo

A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 150kB):
A17.1.2._Brimo.pdf

Mapa IV. Mapas de distribuição de estudantes

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

<sem resposta>

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

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

Orientador da Universidade de Aveiro, nomeado pelo Diretor de Departamento de Geociências

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

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/248d0219-3901-082c-5e0a-567839fb45da
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/2b6d09d5-e8fd-480a-daef-567839106b4a
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/ec1d3194-384c-4c29-c100-567839b8cafd
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/39daf621-2f7f-0160-c4cc-56783acf9db8
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/160dd82f-dca1-992f-3767-56783a254e6b
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/questionId/2f4df5d2-e730-d152-b1b7-561e78bf97d4/annexId/efe5d9e8-23a0-4b0b-7ee1-56796144c8dc
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Academic Supervisor from the University of Aveiro, appointed by the Director of the Department of
Geosciences

A17.4. Orientadores cooperantes

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

A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e seleção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a Instituição de ensino e as Instituições de formação em serviço.

<sem resposta>

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

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

Nome /

Name

Instituição ou estabelecimento

a que pertence / Institution

Categoria Profissional

/ Professional Title

Habilitação Profissional (1)/

Professional Qualifications (1)

Nº de anos de serviço /

No of working years

<sem resposta>

Pergunta A18 e A20

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Aveiro

A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB):
A19._Desp_7047_2011_Regulamento_Creditação_UA.pdf

A20. Observações:

A unidade curricular Dissertação/Projeto/Estágio permite que os estudantes realizem um estágio profissional
em ambiente empresarial. Quando tal acontece, a Universidade de Aveiro celebra um protocolo de estágio com
a empresa, definindo os termos e condições em que o estágio é realizado, os responsáveis na empresa e na
UA pela sua supervisão, o plano de trabalho e a sua duração. 
Estes protocolos são estabelecidos ano a ano, de acordo com o interesse dos alunos e a disponibilidade das
empresas, não havendo, por isso, uma oferta contínua que permita fornecer informação completa sobre mapas
de distribuição de estudantes, orientadores cooperantes, normas para avaliação e seleção dos elementos das
instituições de estágio.

A20. Observations:

In the curricular unit Dissertation/Project/ Internship, students may choose to develop their final work with an
industrial / business partner. In these cases, the Department of Geosciences establishes agreements with the
interested companies and/or industrial partners, defining the terms and conditions of the collaboration, the
names of the industrial and academic supervisors, the plan and duration of the in-service training project.
Such protocols are established each year according to student´s and companie´s interests and are not
promoted on a regular basis. Therefore, it is not possible to provide a complete overview of the internships,
particularly, in what concerns student's distribution maps, external supervisors, norms for selecting and
evaluating the members of training institutions.

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/questionId/2f9b8400-7e96-d29c-868b-561e787a5ad5
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1. Objetivos gerais do ciclo de estudos

1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
A Engenharia Geológica (EG) envolve o recurso a técnicas próprias da engenharia para resolver questões do
âmbito da geologia, sendo de destacar o seu papel nas áreas de exploração e gestão de recursos geológicos,
geotecnia, proteção ambiental e análise de riscos. Requer um conhecimento quantitativo dos processos
geológicos, ativos e passados, e do comportamento das rochas, solos, água e gás, enquanto materiais isolados
e em massa, em diferentes ambientes. Dado o caráter multidisciplinar da Engenharia Geológica, o curso está
estruturado em três ramos, com um 1º ano comum, para cobrir vários aspectos da EG (Geotecnia, Recursos
Geológicos, Estudos Geoambientais). É um curso orientado para o exercício da profissão, cujo objetivo principal
é fornecer aos estudantes formação científica e técnica avançada para compreender o desempenho dos
sistemas geológicos em engenharia, identificar e quantificar recursos geológicos/riscos e assegurar a
conclusão de projetos, no tempo devido e em segurança.

1.1. Study programme's generic objectives.
Engineering Geology (EG) is concerned with the application of geology in engineering practice in key areas such
as geologic resources exploration, civil engineering, environmental protection and risk management. It requires
a quantitative knowledge on geological processes, both active and relict, and on the behavior of rock, soil, water
and gas, as materials and en masse in both uncontaminated and contaminated states. As EG is a
multidisciplinary activity, the MSc Degree programme design includes three branches, with a common first
year, to develop a broad covering of all aspects of EG (Geotechnics, Geologic Resources, Geoenvironmental
Studies). The course is career-orientated and intended to provide students appropriate scientific and technical
training for understanding the engineering performance of the geological environment, identifying and
quantifying potential geological resources and hazards and ensuring the safe and timely completion of
geological engineering projects.

1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da Instituição.
É missão da Universidade de Aveiro (UA) contribuir para a sociedade através da criação de conhecimento,
educação, formação e investigação ao mais alto nível de excelência internacional. Na concretização da sua
missão, a UA tem como valores nucleares a liberdade de pensamento e expressão, a igualdade e a não
discriminação. A universidade define-se como uma instituição socialmente responsável, ativamente
empenhada em promover o pensamento e a consciência crítica e contribuir para o desenvolvimento
sustentável da sociedade, através da inovação pedagógica, investigação científica e tecnológica e
estabelecimento de parcerias de colaboração.
Ao nível da oferta formativa, o plano estratégico da UA inclui os seguintes objetivos principais: a) promover
processos de ensino-aprendizagem eficazes e eficientes e uma prestação de alta qualidade em todas as áreas
de ensino em que está envolvida; (b) desenvolver políticas e instrumentos de garantia da qualidade em todos
os domínios de intervenção; (c) fornecer aos alunos uma sólida preparação científica e tecnológica para o
exercício das suas futuras atividades profissionais, (d) manter dentro dos recursos disponíveis e da procura de
estudantes, um espectro largo de ofertas formativas, em particular em áreas científicas de interesse
estratégico; (e) atrair novos estudantes a nível nacional e internacional, reforçando designadamente as
ligações com os países de língua oficial portuguesa; (f) fomentar a integração privilegiada no âmbito do espaço
europeu e dos seus sistemas de investigação e de ensino (f) promover a difusão do conhecimento e da cultura
através de atividades de extensão universitária e da formação ao longo da vida.
O Departamento de Geociências (DGEO) contribui para a concretização da missão da UA através da formação
de profissionais capazes de conhecer os materiais geológicos, compreender os processos que lhes dão
origem e propor soluções para problemas prementes na área da engenharia geológica, usando uma perspetiva
interdisciplinar. Nesse sentido, tem implementado programas de instrução formal ao nível de licenciatura,
mestrado e doutoramento, atividades de investigação em áreas específicas de conhecimento, ações de
divulgação científica e prestação de serviços ao exterior. Em paralelo, o Departamento está ativamente
empenhado em otimizar as condições, tanto ao nível de trabalho como de relacionamento, para o
desenvolvimento profissional e humano dos seus membros discentes e não discentes.

1.2. Inclusion of the study programme in the institutional training offer strategy, considering the institution's mission.
The mission of the University of Aveiro (UA) is to contribute to society through the pursuit of education, learning,
and research at the highest international levels of excellence. Freedom of thought and expression, equality and
freedom from discrimination are core values of UA. UA is a socially-responsible institution, highly committed to
promote critical thinking and enhance economic and social development, through pedagogic innovation,
scientific and technological research and collaborative partnerships. The strategic aims of UA in learning and
teaching include to: a) promote effectiveness and efficiency of teaching and provide high quality provision
across all subjects offered, b) develop procedures for continuously assuring quality in teaching, learning and
assessment and disseminating good practices, c) develop relevant knowledge and skills which can be used by
the students in their future careers, d) equip students to continue to learn throughout life, e) maintain, within the
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resources available and student demand, the widest range of courses, with particular emphasis for strategically
important subjects, f) attract new students from Portugal and overseas, reinforcing, in particular, the
collaboration with Portuguese Speaking Countries, g) keep in line with the latest trends in European Union
higher education and research policies, h) contribute to society through the pursuit, dissemination and
application of knowledge and the engagement in outreach projects and life-long learning.
By offering cutting-edge, high quality courses, diplomas and degrees in the field of Geological Engineering, the
Department of Geosciences (DGEO) contributes to the mission of UA. This is achieved through the
implementation of programs of formal instruction at the Graduate, MSc and PhD levels, research activities in
selected areas of expertise, extension teaching and community service activities. Graduates and post-
graduates from DGEO understand the science behind active Earth processes and can bring quantitative
problem-solving skills to the society using an interdisciplinary approach. In parallel, DGEO is highly committed
to provide an intellectual and physical stimulating environment for supporting the professional and human
growth of all its members.

1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos.
No site oficial da Universidade de Aveiro está disponível informação geral sobre o Mestrado em Engenharia
Geológica, sobre a instituição de Ensino Superior e o Departamento que o ministra e ainda sobre as infra-
estruturas de investigação, recursos de ensino, estrutura curricular do curso, objetivos e duração do ciclo de
estudos, conteúdos curriculares, métodos de ensino, tipos de avaliação, objetivos de aprendizagem, requisitos
de entrada, empregabilidade e carreiras profissionais. As descrições detalhadas dos objetivos e conteúdos
programáticos de cada unidade curricular podem ser consultados na plataforma on-line dos Serviços
Académicos da Universidade (PACO). Para além desta informação, os alunos e os docentes podem contactar
diretamente o director de Curso para esclarecimento, aconselhamento e apoio em quaisquer assuntos
relacionados com o curso

1.3. Means by which the students and teachers involved in the study programme are informed of its objectives.
General information about the Geological Engineering MSc degree program can be found in the official website
of the University of Aveiro. This includes details on the teaching institution and the relevant department,
research facilities, learning resources, programme structure, course objectives, duration, course contents,
teaching methods, types of assessment, learning outcomes, entry requirements, employability and career
destinations. Detailed descriptions of the objectives and contents of each curricular unit are available for
registered students and teaching staff at the Online Academic Services of the University (PACO). In addition to
this information, students and teaching staff can contact the Degree Programme Director (DPD) in person or by
e-mail for assistance, advice and support in all the issues concerned with the MSc Degree course.

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade

2.1 Organização Interna

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

Os órgãos de gestão do curso são: a) o Diretor de Curso, a quem incumbe, designadamente, a definição,
articulação e gestão da estratégia global do curso e a promoção e garantia da qualidade de ensino e b) a
Comissão de Curso, a quem compete elaborar as propostas de alteração, revisão, atualização ou
descontinuação do curso, dinamizar a participação ativa de docentes e alunos em todas as matérias
relacionadas com o curso e assegurar o regular funcionamento das atividades de ensino. A distribuição do
serviço docente é da responsabilidade do Diretor do Departamento de Geociências.
As propostas de criação/alteração do curso são preparadas pela Comissão de Curso, submetidas ao Diretor de
Curso, apreciadas pelo Diretor e Conselho da Unidade Orgânica responsável e submetidas aos Conselhos
Pedagógico e Científico da Universidade de Aveiro. Cabe ao Reitor da UA, a sua aprovação final.

2.1.1. Description of the organisational structure responsible for the study programme, including its approval, the
syllabus revision and updating, and the allocation of academic service.

The management boards of the MSc Degree Course are: the Degree Programme Director and the Degree
Course Committee. The Director is responsible for defining and managing the course overall strategy,
promoting and assuring the quality of the study programme. The Degree Course Committee is responsible for
proposing alterations to the degree programme, updating, review and discontinuation of the Degree Programme.
It is also responsibility of the Degree Course Committee to foment the participation of teaching staff and
students in all matters concerning the course and to monitor teaching activities. Academic activities are
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allocated by the Director of the Department of Geosciences.

The creation/amendments to the course are prepared by the Degree Course Committee, submitted to the
Degree Programme Director, appreciated by the Departmental Director and Departmental Council and
submitted to the University’s Pedagogic and Scientific Councils. Final approval lies with the Rector of UA

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

Os representantes dos docentes e dos estudantes participam conjuntamente na Comissão de Curso, com as
competências identificadas no ponto 2.1.1, que reúne regularmente para discutir os assuntos relacionados com
o curso. Quando necessário, são realizadas reuniões gerais abertas a todos os alunos e docentes do curso de
Mestrado.
Na UA, os docentes e os estudantes estão também representados ao mais alto nível nos seguintes órgãos
comuns: Conselho Geral (CG) e Conselho Pedagógico (CP). Ao CG incumbem as decisões estratégicas,
incluindo a definição de objectivos estratégicos a curto, médio e longo prazo e a formulação das linhas
orientadoras no plano pedagógico. O CP pronuncia-se sobre as orientações pedagógicas e os métodos de
ensino, aprova o regulamento de avaliação do aproveitamento dos estudantes, pronuncia-se sobre o regime de
prescrições, promove a realização de inquéritos regulares sobre o desempenho pedagógico e assegura a sua
análise e divulgação.

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

Teaching staff and students’s representatives jointly participate in the Degree Course Committee, with the
competences identified in 2.1.1, which meets regularly to discuss all relevant issues concerning the MSc
course. General meetings open to all teaching staff and students are also held.
At UA, teaching staff and students are also represented at the highest level in the following joint boards: General
Council (GC) and Pedagogic Council (PC). GC is responsible for keeping under regular review the University’s
strategic direction, determine short, medium and long-term strategic objectives and define the main guidelines
for educational policy. PC is responsible for keeping under review the University’s academic strategy, assuring
the quality of academic provision, approving regulations for student’s assessment, issuing an opinion on
enrolment restrictions, conducting questionnaires for evaluation of the teaching/learning process,
disseminating the evaluation results.

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
Sem prejuízo dos poderes e autoridade dos órgãos deliberativos máximos da UA, o Director de Curso é
responsável por: (a) consultar regularmente alunos e docentes sobre todos os assuntos relacionados com o
curso; (b) promover, garantir e monitorizar a qualidade do curso, (c) garantir uma eficaz e eficiente organização
do curso e a sua gestão (d) implementar medidas de melhoria.
A qualidade de ensino do ciclo de estudos é avaliada externamente pela A3ES. Para monitorizar internamente o
processo de Ensino-Aprendizagem, a Universidade de Aveiro desenvolveu o seu próprio Sistema de Garantia
da Qualidade (SGQ-UA), envolvendo um vasto conjunto de estruturas, regulamentos, processos e
procedimentos consagrados no seu Estatuto e Manual de Qualidade, que incluem a realização de inquéritos
regulares aos alunos sobre o funcionamento das unidades curriculares e o desempenho dos docentes.

2.2.1. Quality assurance structures and mechanisms for the study programme. 
Subject to the powers and authority of highest deliberative bodies of the University of Aveiro, the Degree
Programme Director is responsible for: a) regular consultation with students and teaching staff on all matters
related to the degree course; b) promotion, assurance and monitoring of its quality and standards, c) providing
for the effective and efficient organization and management of the degree course, d) taking improvement
actions.
The assurance of standards and quality of the course degree is externally checked by A3ES. For monitoring
internally the quality of academic provision, UA developed its own Quality Management System (QMS-UA),
consisting of a wide range of structures, regulations, processes and procedures set out in the Statutes and
Quality Assurance Handbook, which include regular internal surveys to gain student’s feedback on their
learning experiences and quality of teaching.
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2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na

Instituição. 
Na Universidade de Aveiro, cabe ao Vice-Reitor, Prof. Doutor José Alberto Rafael, supervisionar todos os
mecanismos de garantia da qualidade, incluindo o processo de avaliação institucional (SGQ-UA) e coordenar os
gabinetes de apoio à Reitoria para a Qualidade, Auditoria e Planeamento, como é o caso do Gabinete de
Planeamento Estratégico, responsável pela administração do SGQ-UA.

2.2.2. Responsible person for the quality assurance mechanisms and position in the institution. 
At UA, the Vice-Rector, Prof. Doutor José Alberto Rafael, coordinates and oversees all University quality
management initiatives, including the institutional evaluation process and the Rectorate’s support services for
Quality, Auditing and Planning, such as the Strategic Planning Office, responsible for the administration of the
Quality Management System (QMS-UA).

2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos. 
Compete ao Diretor de Curso proceder à recolha de informação e ao acompanhamento e avaliação periódica do
ciclo de estudos, através de reuniões regulares com a Comissão de Curso onde esses pontos sejam tratados.
A nível institucional, através do seu Sistema de Garantia da Qualidade, a UA possui mecanismos formais e
instrumentos para proceder à revisão periódica e monitorização dos seus cursos. O SGQ-UA para as unidades
curriculares está em funcionamento desde 2009/10 e envolve quatro fases: Diagnóstico – realização de
inquéritos on-line aos alunos sobre o funcionamento das unidades curriculares e o desempenho dos docentes;
Melhoria – divulgação das respostas, consulta aos docentes e Comissões de Curso, preparação de planos de
melhoria para unidades curriculares com fraco desempenho; Garantia – apreciação dos resultados e dos
planos de melhoria por comissões departamentais designadas pelos diretores; Supervisão – controle,
regulação e supervisão do processo pelo Conselho Pedagógico.

2.2.3. Procedures for the collection of information, monitoring and periodic assessment of the study programme. 
It is responsibility of the Degree Programme Director to obtain information, monitor and periodically assess the
study programme, through regular meetings with the Degree Course Committee, at which these matters are
discussed.
At the institutional level, through its Quality Management System (QMS), UA has formal mechanisms and
instruments for periodically assessing its degree programmes.
The QMS-UA for course units was introduced in 2009 and involves four phases: Survey – implementation of on-
line questionnaires seeking student’s views on individual course units and teaching staff performance;
Enhancement - response delivery, consultation of teaching staff and Degree Committees, proposals of
improvement actions for curricular units with weak performance; Assurance – appreciation of results and
improvement plans by departmental committees appointed by the Directors; Supervision – control, regulation
and enhancement of the quality of academic provision by the Pedagogic Council.

2.2.4. Link facultativo para o Manual da Qualidade 
https://sgq.ua.pt/PEA/Documentos/SGQ_documentogeral.pdf

2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de melhoria. 
Os resultados da avaliação externa conduzida pela A3ES são encaminhados para o Conselho Pedagógico da
UA que procede à sua análise crítica. Nos casos em que se identificam problemas que requerem intervenção,
o Conselho Pedagógico solicita aos Diretores dos órgãos próprios das respetivas Unidades Orgânicas (Diretor
de Departamento e Diretor de Curso) que se pronunciem sobre o assunto e proponham planos de melhoria. As
medidas propostas são novamente avaliadas pelo Conselho Pedagógico, e após aprovação, implementadas
pelo Diretor de Curso. Na análise e avaliação dos dados obtidos através dos inquéritos pedagógicos usa-se um
procedimento semelhante.
Os docentes e estudantes são envolvidos ativamente no processo de reflexão crítica dos resultados da
avaliação externa e interna e na formulação / apreciação das propostas de medidas de melhoria, através da
participação dos seus representantes nas reuniões regulares da Comissão de Curso

2.2.5. Discussion and use of study programme’s evaluation results to define improvement actions. 
Results from external regulation provided by Quality Assurance Agency for Higher Education (A3ES) are
reviewed and critically considered by the Pedagogic Council of UA. Where concerns have been raised that
require attention, the Directors of the relevant Departmental bodies (Department Director and Degree
Programme Director) are asked to discuss the issues and propose improvement actions. After approval by the
Pedagogic Council, the Degree Programme Director will take the appropriate improvement actions. Similar
procedures are used to evaluate the data provided via QMS responses to student´s surveys.
Teaching staff and students are actively involved in the critical reflection of the internal and external evaluation
results and formulation / appreciation of proposals for improvement actions, through the participation of their
representatives in the regular meetings of the Degree Course Committee.

https://sgq.ua.pt/PEA/Documentos/SGQ_documentogeral.pdf
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2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos. 
A Universidade de Aveiro (UA) foi galardoada com os prestigiados selos de qualidade ECTS (European Credit
Transfer and Accumulation System) e DS (Diploma Supplement), pela Comissão Europeia, com validade até
2016.

2.2.6. Other forms of assessment/accreditation in the last 5 years. 
UA has been awarded the prestigious ECTS label (European Credit Transfer and Accumulation System) and the
DS label (Diploma Supplement) by the European Commission, valid till 2016.

3. Recursos Materiais e Parcerias

3.1 Recursos materiais

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

Mapa VI. Instalações físicas / Mapa VI. Facilities

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

Sala de aula 16.2.2 / Classroom 16.2.2 97.6

Sala de aula 16.2.6/ Classroom 16.2.6 72.8

Sala de aula 16.2.5 / Classroom 16.2.5 48.1

Sala de aula 16.2.7 / Classroom 16.2.7 48.1

Sala de aula 16.2.8 / Classroom 16.2.8 48.1

Sala de computadores 16.2.9 / Computer classroom 16.2.9 47.3

Anfiteatro 16.1.2 / Amphitheater 16.1.2 103.6

Laboratório de Fotogeologia e Cartografia (aulas) 16.2.13 / Laboratory of Photogeology and Cartography 16.2.13 81.8

Laboratório Petrologia (aulas) 16.2.17 / Laboratory of Transmitted Light Petrography 16.2.17 48.1

Laboratório Metalografia (aulas) 16.2.19 / Laboratory of Reflected Light Microscopy 48.5

Laboratório Quimica Geral (aulas) 16.2.14 / Laboratory of General Chemistry 16.2.14 122.4

Laboratório de Matérias Primas 16.1.6 / Laboratory of Raw  Materials 16.1.6 72.8

Laboratório de Matérias Primas 16.1.8 / Laboratory of Raw  Materials 16.1.8 48.1

Laboratório de solos e sedimentologia 16.1.10 / Laboratory of Sedimentology 16.1.10 49

Laboratório de solos e sedimentologia 16.1.11 / Laboratory of Sedimentology 16.1.11 49

Sala de Geotecnia 16.1.18 / Laboratory of Geotechnics 16.1.18 98.1

Sector Preparação Superfícies Polidas 16.1.12.1 / Polishement Laboratory 16.1.12.1 13.1

Laboratório de Pesagens 16.1.13.1 / Balance room 16.1.13.1 8.6

Laboratório Preparação Pastilhas Prensadas / Pressed Pellets Laboratory 29.8

Sector Preparação Laminas Delgadas 16.1.17.1 / Thin Section Preparation Room 16.1.17.1 23.1

Sala de Peneiramento 16.1.17.3 / Sieving Laboratory 16.1.17.3 14

Sala de Moagens 16.1.17.4 / Crushing and Grinding Laboratory 16.1.17.4 64

Laboratório de Hidrogeologia 16.2.11 / Laboratory of Hydrogeology 16.2.11 47.3

Laboratório Geoquimica I 16.3.44 / Laboratory of Geochemistry I 16.3.44 62.3

Laboratório Geoquímica II 16.2.20 / Laboratory of Geochemistry II 16.2.20 48.5

Laboratório Geofísica Marinha 16.3.7 e 16.3.3 / Laboratory of Marine Geophysics 16.3.7 and 16.3.3 75.6

Laboratório Raios X 16.3.43 / X-Ray Laboratory 16.3.43 71.3

Laboratório Hidroquímica I 16.3.35 / Laboratory of Hydrochemistry I 16.3.35 39.8

Laboratório Geofisica 16.3.45 / Laboratory of Geophysics 16.3.45 48.5

Laboratório Geologia Isotópica (LCA-UA) / Laboratory of Isotope Geology (LCA-UA) 36

Sala Limpa, Classe ISO-5 (LCA-UA) / ISO-5 Clean room (LCA-UA) 38

Biblioteca Central / Central Library 2320
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3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos e
científicos, materiais e TICs).

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

Equipamentos e materiais / Equipment and materials
Número /

Number

Prensa hidráulica / Hydraulic Splitter 1

Moinho de maxilas / Jaw  Crusher 1

Moinho de ágata / Agate Mill 1

Separador magnético Franz / Franz Magnetic Separator 1

Serra adiamantada / Rock Saw 1

Máquina de corte para lâminas delgadas e polidas / Thin Section Cutting and Grinding Machine 1

Colecções de peneiros ASTM / ASTM sieving sets 2

Cromatógrafo Iónico / Ionic Chromatographer 1

Cromatógrafo Gasoso / Gas Chromatographer 1

Espectrofotómetro de Absorção Atómica com geração de Hidretos / Atomic Absorption Spectrophotometer w ith hydride

generator
1

Espectrofotómetro de Absorção Atómica com Camara de Grafite / Atomic Absorption Spectrophotometer w ith Graphite

chamber
1

ICP-MS / Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer 1

Difractómetro de Raios X / XRD Diffractometer 1

Espectrómetro de Fluorescência de Raios X / XRF Spectrometer 1

Granulómetro / Particle Size Analyser 1

Abrasivímetro Einlehner / Einlehner Abrasivimeter 1

Viscosímetro Brookfield / Brookfield viscometer 1

Penetrómetro ligeiro / Light Penetrometer 1

Magnetómetro marinho / Proton marine Magnetometer 1

Sistema integrado Chirp (0.5/12kHz) e Side-Scan Sonar (100/400 kHz) / Combined sidescan sonar (double frequency:

100/400kHz) and chirp sub-bottom profiler (0.5 to 12KHz)
1

Espectrómetro de Massa de Ionização Térmica (TIMS) / Thermal Ionization Mass Spectrometer (TIMS) 1

Resistivímetros / Resistivimeters 3

Magnetómetro de Protões / Proton Magnetometer 2

Magnetómetro Fluxgate / Fluxgate Magnetometer 1

Electromagnetic Geonics EM-34 1

Electromagnetic Geonics EM-38 1

Gravimetro / Gravimeter 1

Sistema DGPS multi-antena / Multi-antenna DGPS system 1

Microscópios petrográficos de luz transmitida / Transmitted light binocular microscope 16

Microscópios petrográficos de luz reflectida / Reflected Light Binocular Microscopes 14

Lupas binoculares / Binocular microscopes 5

Contador de pontos / Point-counter 1

Computadores para alunos / PC w orkstations 12

Estereoscópios de espelhos / Mirror stereoscopes 15

Câmara digital / Digital camera 1

Televisor / Television set 1

Martelos de geólogo / Geological hammers 15

Bússolas de Geólogo / Geological Compass 15

Lupas de Bolso / Hand lenses 10

Dispositivos de navegação GPS / Handheld GPS navigation devices 7

Retroprojectores / Overhead projector 7

Projector multimédia / Datashow 5

Veículo moto-quatro / Four-w heel motor quad 1

Viatura todo o terreno / Four-w heel vehicle 2
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3.2 Parcerias

3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos.
O Mestrado em Engenharia Geológica tem recebido estudantes de/ e enviado estudantes para várias
Universidades estrangeiras, com as quais a UA possui acordos e parcerias internacionais. Estes acordos
incluem intercâmbio de estudantes, colaborações na docência e envolvimento em projetos de investigação
conjuntos. Em 2014/15, o DGEO-UA recebeu 7 estudantes da Universidade Pedagógica de Moçambique (UPM)
para frequentar o Mestrado em Engenharia Geológica e enviou 1 estudante português deste ciclo de estudos
para a Universidade de Barcelona, no âmbito do Programa de mobilidade Erasmus. Em 2015/16, três dos
estudantes do Mestrado em Engenharia Geológica estão a estudar no estrangeiro (2 na Universidade Charles
Darwin, República Checa e 1 na Universidade de Barcelona).
Os estudantes do Mestrado têm ainda possibilidades de contactar com especialistas estrangeiros através da
sua participação em palestras de oradores convidados, workshops e conferências internacionais.

3.2.1 International partnerships within the study programme.
The Master degree in Geological Engineering has received students from / or sent students to several
international Universities, with which UA has established agreements and joint ventures. These agreements
include student exchange, teaching partnerships and research collaborations. In 2014/15, DGEO-UA has
received 7 students from the Pedagogic University of Mozambique (UPM) to pursue the MSc degree in
Geological Engineering and sent 1 Portuguese MSc student to the University of Barcelona (Spain), in the scope
of the Erasmus mobility program. In 2015/16, three Portuguese MSc students are studying abroad (2 at the
University Charles Darwin, Czech Republic and 1 at the University of Barcelona, Spain). MSc students have also
the opportunity to contact with international specialists from academia or industry by attending talks by invited
speakers, workshops and international meetings.

3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como
práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.

Uma das apostas do DGEO, especialmente no que diz respeito aos seus cursos de Mestrado e de
Doutoramento, é incorporar a empregabilidade no curriculum, criando oportunidades para os estudantes
estabelecerem contato direto com o mundo do trabalho. Muitas das teses de Mestrado são realizadas em
ligação com o tecido empresarial, proporcionando aos estudantes uma valiosa experiência profissional. Entre
outras, merece destacar a colaboração com empresas (Eurocolt, Mota Engil, Geosurveys, Polimagra, Geoma,
Gres Panaria, Sifucel, Captágua, Encobarra Engenharia, Porcelanas Costa Verde), câmaras municipais (Póvoa
do Varzim) e pedreiras (Mouquim, Travanca). As supervisões conjuntas com docentes e investigadores
externos de várias instituições nacionais são também comuns.
Na execução dos seus trabalhos de investigação, os alunos recorrem com frequência a laboratórios do estado
(LNEG) ou de outras Instituições do Ensino Superior (Universidades do Porto, Lisboa e Coimbra).

3.2.2 National partnerships in order to promote interinstitutional cooperation within the study programme, as well as
the relation with private and public sector

The pedagogical approach of the Department, especially in what concerns its MSc and PhD Degree
programmes, is to embed employability within the curriculum, and to extend opportunities for real-world learning
into the wider student experience. Many of the MSc theses are done in collaboration with an industry partner,
enabling students to gain valuable working experience. Among others, the course has strong links with several
companies (Eurocolt, Mota Engil, Geosurveys, Polimagra, Geoma, Gres Panaria, Sifucel, Captágua, Encobarra
Engineering, Ceramics Costa Verde) municipalities (Póvoa do Varzim) and quarries (Mouquim, Travanca). Joint
supervisions with external staff members from several national institutions are also common.
During the preparation of their dissertation topic, students frequently use the analytical facilities of government
laboratories (LNEG - National Laboratory of Energy and Geology) and other Higher Education Institutions
(Universities of Porto, Coimbra and Lisbon).

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
O curso de Mestrado em Engenharia Geológica tem um caráter multidisciplinar, envolvendo a participação de
docentes com formações e áreas de especialização muito variadas (e.g. geologia, engenharia civil, ciências do
ambiente, gestão, geoquímica, geofísica, minerais e rochas industriais, prospecção de hidrocarbonetos,
hidrogeologia). Muitas das unidades curriculares do curso são partilhadas com outros cursos de mestrado da
UA (Geomateriais e Recursos Geológicos, Ciências do Mar, Engenharia Civil, Engenharia do Ambiente), o que
além de contribuir para a racionalização de recursos humanos e materiais, oferece aos estudantes a
oportunidade de adquirirem conhecimentos e competências novas, de trabalharem com grupos de estudantes
de diferentes departamentos e áreas disciplinares e de contactarem com diferentes ambientes de
aprendizagem
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3.2.3 Intrainstitutional colaborations with other study programmes.
The MSc Degree Programme in Geological Engineering has a multidisciplinary nature, involving the participation
of teaching staff with a wide range of backgrounds (e.g. geology, civil engineering, environmental science,
business management, geochemistry, geophysics, industrial rocks, hydrocarbon exploration, hydrogeology).
Many of the course units of the MSc are shared with other MSc courses from UA (Geomaterials and Geologic
Resources, Marine Sciences, Civil Engineering, Environment Engineering), which contributes to rationalize
human and material resources and enables students to gain new knowledge and skills in distinct learning
environments, to think outside of their normal areas and to work within groups with students from different
Departments and MSc disciplines

4. Pessoal Docente e Não Docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. Fichas curriculares

Mapa VIII - Jorge Humberto Fernandes Mota

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Humberto Fernandes Mota

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial

4.1.1.4. Categoria:
Assistente ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Daniel Ferreira Polónia

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

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

<sem resposta>

4.1.1.3 Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.):
Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado convidado ou equivalente

4.1.1.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):
60
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4.1.1.6. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Mapa VIII - Agostinho António Rocha Correia e Almeida da Benta

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Agostinho António Rocha Correia e Almeida da Benta

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Fernanda da Silva Rodrigues

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Fernanda da Silva Rodrigues

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Joaquim Miguel Gonçalves Macedo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Joaquim Miguel Gonçalves Macedo

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Teresa Fidélis da Silva

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Teresa Fidélis da Silva

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Ana Isabel Couto Neto da Silva Miranda

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Ana Isabel Couto Neto da Silva Miranda

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria de Fátima Lopes Alves

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Maria de Fátima Lopes Alves

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Helena Gomes de Almeida Gonçalves Nadais

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Nuno Bravo de Faria Cruz

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Bravo de Faria Cruz

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar convidado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Jorge Manuel Pessoa Girão Medina

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Pessoa Girão Medina

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - José António Ganilho Lopes Velho

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José António Ganilho Lopes Velho

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Manuel João Senos Matias

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Manuel João Senos Matias

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

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

<sem resposta>

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Luis Filipe Fuentefria de Menezes Pinheiro

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Luis Filipe Fuentefria de Menezes Pinheiro

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Eduardo Anselmo Ferreira da Silva
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4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Eduardo Anselmo Ferreira da Silva

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Catedrático ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Fernando Ernesto Rocha de Almeida

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Ernesto Rocha de Almeida

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - José Francisco Horta Pacheco dos Santos

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Francisco Horta Pacheco dos Santos

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

<sem resposta>

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

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

100

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

Mapa VIII - Beatriz Valle Aguado

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

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria do Rosário Mascarenhas de Almeida Azevedo

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria do Rosário Mascarenhas de Almeida Azevedo

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Cristina Maria de Almeida Bernardes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Cristina Maria de Almeida Bernardes

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

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Associado ou equivalente

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

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

Mapa VIII - Maria Helena Acciaioli Homem Mendes

4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Maria Helena Acciaioli Homem Mendes

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

<sem resposta>

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

4.1.1.4. Categoria:
Professor Auxiliar ou equivalente

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

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

4.1.2 Mapa IX - Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

4.1.2. Mapa IX -Equipa docente do ciclo de estudos / Map IX - Study programme’s teaching staff

Nome / Name
Grau /

Degree

Área científica /

Scientific Area

Regime de tempo /

Employment link

Informação/

Information

Jorge Humberto Fernandes Mota Mestre Contabilidade e Auditoria 100 Ficha submetida

Daniel Ferreira Polónia Doutor Engenharia Electrotécnica 60 Ficha submetida

Agostinho António Rocha Correia e

Almeida da Benta
Doutor Engenharia Civil 100 Ficha submetida

Maria Fernanda da Silva Rodrigues Doutor Engenharia Civil 100 Ficha submetida

Joaquim Miguel Gonçalves Macedo Doutor Engenharia Civil 100 Ficha submetida

Maria Teresa Fidélis da Silva Doutor
Ciências Aplicadas ao

Ambiente
100 Ficha submetida

Ana Isabel Couto Neto da Silva Miranda Doutor
Ciências Aplicadas ao

Ambiente
100 Ficha submetida

Maria de Fátima Lopes Alves Doutor
Ciências Aplicadas ao

Ambiente
100 Ficha submetida

Maria Helena Gomes de Almeida

Gonçalves Nadais Doutor
Ciências Aplicadas ao

Ambiente 100 Ficha submetida

Nuno Bravo de Faria Cruz Doutor
Geotecnia, Engenharia

Civil
50 Ficha submetida

Jorge Manuel Pessoa Girão Medina Doutor Geociências 100 Ficha submetida

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/a1e9290d-b0b5-313d-bc5e-565705136016
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/annexId/9b78c442-d72d-95a7-a7c8-565707c437b8
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/d02e9d7d-127c-f636-6343-565408f05648
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/b97262c0-26b9-7d6c-4e8e-56540cce23ae
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/22cab4a4-2aac-45ce-4e1e-56542b302ac6
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/2fcb8b22-5b70-b24a-a628-56542b1057bc
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/13e3dc1f-9fae-6586-7807-56543fa684bf
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/384607a4-d1a7-8807-f0bb-56544316d826
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/d520ad15-bac9-f82a-0b9a-5654485a25df
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/778e608b-198d-950f-0622-56544cdb47fc
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/c3b0c437-e1db-e19c-5b82-565450ba4005
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/c570a02d-c702-25c2-5899-565457bda4cc
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/f0241536-4829-c8c4-fb0b-565477f670ab
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José António Ganilho Lopes Velho Doutor Geociências 100 Ficha submetida

Manuel João Senos Matias Doutor Geofísica 100 Ficha submetida

Fernando Joaquim Fernandes Tavares

Rocha
Doutor Geociências 100 Ficha submetida

Luis Filipe Fuentefria de Menezes

Pinheiro
Doutor Geofísica Marinha 100 Ficha submetida

Eduardo Anselmo Ferreira da Silva Doutor Geociências 100 Ficha submetida

Fernando Ernesto Rocha de Almeida Doutor Geociências 100 Ficha submetida

José Francisco Horta Pacheco dos

Santos
Doutor Geociências 100 Ficha submetida

Beatriz Valle Aguado Doutor Geologia 100 Ficha submetida

Maria do Rosário Mascarenhas de

Almeida Azevedo
Doutor Geologia 100 Ficha submetida

Cristina Maria de Almeida Bernardes Doutor Geociências 100 Ficha submetida

Maria Helena Acciaioli Homem Mendes Doutor Geociências 100 Ficha submetida

   2110  

<sem resposta>

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagem são sobre o nº total de docentes ETI)

4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos

4.1.3.1. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº / No. Percentagem* / Percentage*

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 20 94,79

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

4.1.3.2. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching

staff

ETI /

FTE
Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff w ith a PhD (FTE): 20.1 95,26

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado

4.1.3.3. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff

ETI

/

FTE

Percentagem*

/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos

(ETI) / Teaching staff w ith a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):
19.5 92,42

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais

do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, w ithout a PhD, of recognized professional experience and competence, in

the main areas of the study programme (FTE):

0 0

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

4.1.3.4. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/9fbc48ea-d2df-c05e-8022-56547bc68b7c
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/45532515-184f-12c2-0305-56547ff2e33c
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/d763eda1-d259-6e95-dac1-56554e994ede
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/accad6bf-bc09-7bd4-381d-5655526f3180
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/78119425-118b-e9ff-f2ed-56555603a032
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/4b78f2e2-89b8-3396-8597-56555927ef5f
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/4747ffc1-bac9-f2d2-9203-5655eea62a4f
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/c3e1eede-08f0-f153-ecc0-5655f3f05a74
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/c9004fde-76ab-34c3-f694-5656b033f706
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/a1e9290d-b0b5-313d-bc5e-565705136016
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/3095f60b-bb4b-9840-a3f5-561e784f85ce/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20/annexId/9b78c442-d72d-95a7-a7c8-565707c437b8
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Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
ETI /

FTE

Percentagem* /

Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três

anos / Full time teaching staff w ith a link to the institution for a period over three years:
21.1 100

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching

staff registered in a doctoral programme for more than one year (FTE):
1 4,74

Perguntas 4.1.4. e 4.1.5

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

A avaliação de Desempenho do Pessoal Docente é uma prioridade estratégica da UA, que já aprovou o
Regulamento que estabelece os princípios, critérios e procedimentos a usar na revisão periódica, regular e
efectiva do desempenho dos seus docentes. O objectivo principal desta avaliação é a melhoria contínua das
funções de ensino, investigação, criação artística, transferência de conhecimento e gestão universitária.
Os docentes são avaliados, através de um conjunto de indicadores, nas diferentes vertentes da sua actividade:
a) ensino, b) investigação, c) criação artística e produção cultural, d) cooperação e transferência de
conhecimento, e) gestão universitária.
A UA criou uma Plataforma online própria para a Avaliação de Desempenho Docente (PADUA), que está em
funcionamento desde 2011 e envolve a recolha exaustiva de informação sobre os diferentes itens em
avaliação, recorrendo, nomeadamente, ao preenchimento de formulários pelo próprios docentes e a bases de
dados internas e externas (Repositório Institucional da UA - RIA, Sistema de Garantia de Qualidade da UA -
SGQ, ISI, SCOPUS). O desempenho docente é avaliado, de inadequado a excelente, com base numa escala de
classificação quantitativa, cabendo ao Conselho Coordenador de Avaliação de Desempenho da UA, o
acompanhamento do processo, ao Conselho Científico e ao Conselho Pedagógico, a sua validação e supervisão
e ao Reitor a homologação final.
Através dos Sistemas de Garantia de Qualidade (SGQ) da UA e da UP, os estudantes, participam ativamente na
avaliação da componente de ensino do corpo docente e podem dar sugestões sobre as medidas de melhoria.

4.1.4. Assessment of teaching staff performance and measures for its permanent updating
Evaluation of teaching staff performance is a strategic priority of UA which has already approved the
Regulations establishing the principles, procedures and standards for comprehensive, periodic, cumulative
review of teaching staff performance. The basic purpose of this evaluation is university improvement in the
functions of teaching, research, extension work, service, and any other assigned duties with the resulting
enhancement of learning, cultural advancement and production of new knowledge.
The activities of individual academic staff members are evaluated through a set of achievement indicators for
the following areas: a) effective teaching, b) research, c) artistic creation and cultural production, d) cooperation
and knowledge transfer, e) university management.
UA has developed a specific online Platform for Evaluation of Teaching Staff Performance (PADUA,
padua.ua.pt), in force since August 2011, which involves exhaustive collection of appropriate data on the
relevant topics. Evidence of performance comes from many sources, including the information provided by the
individual academic staff members, and by internal or external data retrieval systems (RIA - UA’s Institutional
Repository, UA’s Quality Assurance System – QMS, ISI, SCOPUS). Overall performance is evaluated from
unsatisfactory to outstanding, according to a quantitative rating scale. The evaluation process is monitored by
UA’s Coordinating Council for Performance Assessment, validated and supervised by the Scientific and
Pedagogic Councils. Final approval lies with the Rector of UA.
Through UA’s Quality Assurance Systems (QMS-UA), students participate actively in the evaluation of the
teaching performance of academic staff and can give suggestions for improvement actions.

4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
http://padua.ua.pt/Files/regulamento2013.pdf

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
O corpo não docente do Departamento de Geociências da UA inclui 9 funcionários a tempo completo: 1
coordenador técnico administrativo (João Paulo Julião), 1 técnico especialista de informática (João Ribeiro), 4
técnicos superiores de laboratório (Ana Cláudia Dias, Carla Patinha, Denise Terroso, Cristina Sequeira), 2
assistentes técnicos administrativos (Paula Cruz, Cristina Pereira) e 1 assistente técnico de apoio a laboratório
(Manuela Jorge).

http://padua.ua.pt/Files/regulamento2013.pdf
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4.2.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
The Department of Geosciences has 9 permanent technical and support staff members: 1 administrative
service officer (João Paulo Julião), 1 computer systems manager (João Ribeiro), 4 senior laboratory technical
assistants (Ana Cláudia Dias, Carla Patinha, Denise Terroso, Cristina Sequeira), 2 administrative assistants
(Paula Cruz, Cristina Pereira) and 1 laboratory assistant (Manuela Jorge).

4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
No Departamento de Geociências, o pessoal não docente é qualificado para as funções que desempenha. Dos
9 funcionários do DGEO-UA, 5 são Técnicos Superiores (3 mestres em Engenharia Geológica, 1 mestre em
Química e 1 com Doutoramento em Geoquímica). O restante pessoal tem formação secundária.

4.2.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Non-teaching staff members from the Department of Geosciences are fully qualified for the functions they
perform. Of the 9 DGEO-UA’s staff members, 5 are senior technicians (3 holding a MSc Degree in Geological
Engineering, 1 holding a MSc Degree in Chemistry and 1 with a PhD degree in Geochemistry). The
administrative staff members have secondary education.

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente. 
Na UA, o desempenho do pessoal não docente é avaliado periodicamente pelos diretores de Departamento /
responsáveis técnicos / Diretores de serviços administrativos, de acordo com as normas e procedimentos
estabelecidos no Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública
(SIADAP), criado pela Lei nº 66-B/2007 de 28 de Dezembro e pela Portaria nº 1633/2007 de 31 de Dezembro.
A UA dispõe dos seus próprios mecanismos e estruturas para proceder à avaliação de desempenho do
pessoal não docente segundo o modelo SIADAP e para promover e estimular a excelência profissional através
do estabelecimento de objetivos predefinidos, alinhados com a missão, a visão e as metas da instituição em
que se integram

4.2.3. Procedures for assessing the non-academic staff performance. 
At UA, performance of non-academic staff is periodically evaluated by department chairs, supervisors or heads
of administrative units, according to the regulations and procedures established in the national Integrated
System for Management and Performance Evaluation of the Public Administration (SIADAP) created by the Law
66-B/2007 of December 28 and Order nº 1633/2007 of December 31. 
UA has developed their own mechanisms and structures to evaluate the performance of non-academic staff
based on the SIADAP model and to support and encourage staff to foster excellence in the workplace, through
the establishment of predefined objectives aligned with the mission, the vision and the strategic goals of the
institution to which they belong.

4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente. 
A UA tem políticas de gestão de recursos humanos que afirmam a formação como factor crítico para melhorar
o desempenho dos seus profissionais e aumentar os seus níveis de produtividade. Nesse sentido, a UA
promove anualmente programas de formação para o pessoal não docente. Em 2015, uma das Técnicas
Superiores do DGEO (Denise Terroso) frequentou um Curso de Difração de Raios-X, dado pela empresa
Panalytical B.V, que decorreu na UA. Outra das Técnicas Superiores do DGEO (Ana Claudia Dias) frequentou os
seguintes cursos: “Manipulação e Análise de Informação Geográfica (SIG) – QuantumGis”, decorrido no
CIIMAR, “Sample Preparation for Food Quality Control with GC|MS - Cork and Wine Applications”, organizado
pela empresa Soquimica, “Microscopia Eletrónica de Bancada - HITACHI", organizado pela empresa Scansci.

4.2.4. Advanced or continuing training courses to improve the qualifications of the non-academic staff. 
UA’s policy for human resource management elect training and instruction as critical factors for improving non-
teaching staff performance and increasing productivity levels. UA promotes every year training programmes. In
2015, one of DGEO’s senior technician (Denise Terroso attended a training course in X-Ray Diffraction,
organized by PANALYTICAL B.V, at UA. Other DGEO’s senior technician (Ana Cláudia Dias) attended the
following training courses: “Geographic Information Analysis – Quantum GIS”, held at CIIMAR, “Sample
Preparation for Food Quality Control with GC|MS - Cork and Wine Applications”, organized by Soquimica,
“Electron Microscopy – HITACHI”, organized by Scansci.
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5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade

5.1.1.1. Por Género

5.1.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 38

Feminino / Female 62

5.1.1.2. Por Idade

5.1.1.2. Caracterização por idade / Characterisation by age

Idade / Age %

Até 20 anos / Under 20 years 0

20-23 anos / 20-23 years 23.5

24-27 anos / 24-27 years 32.4

28 e mais anos / 28 years and more 44.1

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)

5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year
(current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 10

2º ano curricular 24

 34

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

5.1.3. Procura do ciclo de estudos / Study 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 candidatos 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase

candidates
14 20 16

Nota mínima do último colocado na 1ª fase / Minimum entrance mark

of last accepted candidate in 1st fase
0 0 0

N.º matriculados 1.ª opção, 1ª fase / No. 1st option, 1st fase

enrolments
13 17 8

N.º total matriculados / Total no. enrolled students 14 20 16

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente
para discriminação de informação por ramos)
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5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação
de informação por ramos) 

<sem resposta>

5.1.4. Addicional information about the students’ caracterisation (information about the students’ distribution by the
branches) 

<no answer>

5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem

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

A UA tem serviços e gabinetes vocacionados para apoiar os estudantes, designadamente:
- Serviços de Gestão Académica, responsáveis por: a) prestar informações sobre inscrições, requisitos de
entrada, equivalências, b) coordenar as inscrições e assegurar a gestão administrativa dos processos
académicos, c) gerir horários, marcação de exames e reserva de salas, d) produzir os certificados e diplomas;
- Serviços de Ação Social, responsáveis por apoiar e aconselhar os alunos, pais e docentes em assuntos que
se relacionam com aspetos práticos da sua vida pessoal e académica (acomodação, finanças, apoio jurídico,
apoio psicológico);
- Gabinete Pedagógico, responsável por apoiar os alunos em assuntos da sua vida pessoal e académica, em
particular, os estudantes com dificuldades de aprendizagem e os portadores de incapacidades temporárias ou
permanentes;
- Provedor de Estudante, a quem compete zelar pela defesa e promoção dos direitos e interesses legítimos dos
estudantes.

5.2.1. Structures and measures of pedagogic support and counseling on the students' academic path. 
UA has a wide range of services and offices to support students on all kinds of issues:
- Academic Management Services, responsible for: a) giving advice on admissions procedures, entry
requirements, equivalence of qualifications, b) co-ordinating admissions and ensuring the administrative
management of academic processes, c) managing the academic timetable, examinations and room booking d)
issuing certificates and award conferments;
- Social Welfare Services, responsible for providing information and guidance for students, parents and staff on
practical and personal issues (e.g. accommodation, funding, legal advice, child care, free psychological
counselling); 
- Pedagogical Office, responsible for supporting students in matters related to their personal and academic life,
in particular those with specific learning difficulties and temporary or permanent disabilities;
- Student Ombudsperson, responsible for protecting student’s legitimate rights and interests.

5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica. 
A UA promove um conjunto de iniciativas para acolher os novos estudantes e os ajudar a integrar-se na
instituição e na cidade em que esta está sediada. A Semana de Acolhimento, inclui visitas ao Campus e à
Cidade, sessões de esclarecimento, visitas à Biblioteca, principais infra-estruturas, serviços de apoio e
Departamentos, assim como variados eventos sociais. Depois de completarem os seus processos de
matrícula nos Serviços Académicos, os estudantes têm, assim, oportunidade de se familiarizarem com o seu
novo ambiente. O programa é gerido em conjunto pelos Serviços Académicos, Gabinete Pedagógico,
Associação Académica, Serviços de Ação Social e Unidades Orgânicas.
A partir da entrada na UA, os alunos podem continuar a obter apoio através do Diretor de Curso, Gabinetes
Pedagógicos e de Ação Social. A Associação Académica desempenha um papel fundamental na sua
integração, através da criação de núcleos científicos e desportivos, serviços de apoio e organização de
eventos sociais.

5.2.2. Measures to promote the students’ integration into the academic community. 
UA promotes a whole programme of events to introduce new students to the University and the City and help
them to settle in. The so-called Welcome Week includes Campus and City tours, talks, visits to the Library, main
infrastructures, institution’s services and Departments as well as a wide range of social events. After
completing their administrative tasks at the Registration Office, students are given the chance to get used to
their new environment and prepare for the year ahead. The whole programme is organized by the Academic
Management Services, Pedagogical Office, Student’s Union, Social Welfare Services and Departments.
Further support, information and advice to enhance student’s experience throughout their studies is provided
through the Director of the Degree Programme, Pedagogical Office, Social Welfare Services. Student´s Union
plays an important role by organizing sports and scientific clubs, entertainment and social activities and
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providing advice

5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego. 
Através do seu Serviço de Ação Social, a UA providencia aos seus alunos aconselhamento grátis, confidencial
e altamente profissionalizado em assuntos como: a) fontes de financiamento, bolsas, empréstimos, b)
problemas com propinas e financiamento, c) gestão de orçamentos e dívida.
A Universidade disponibiliza também informação e apoio sobre oportunidades de emprego e estágios
profissionais através do Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais, a quem compete: a) gerir os Portais de
Ofertas e Curricula, b) divulgar ofertas e oportunidades de emprego, c) ajudar os alunos a planificar as suas
carreiras, a procurar emprego e adquirir competências para o mundo do trabalho, d) promover sessões de
apresentação e workshops com empregadores, e) estabelecer contactos com potenciais empregadores, f)
participar em fóruns, feiras e outros eventos relevantes.

5.2.3. Structures and measures for providing advice on financing and employment possibilities. 
Through their Social Welfare Services, both UA and UP provide to their students free, confidential and
professional advice on issues such as: (a) sources of funding, scholarships, grants, loans, (b) problems with
fees and funding and (c) budget management and debt advice.
Information and support for employability and employment is also provided to students from UA and UP by the
Office for Internships and Job Opportunities (UA) and the Student Support Office (UP), responsible for: (a)
managing the Offer and Curricula Portal, (b) publicizing job vacancies and opportunities, (c) helping students to
plan their careers, search for employment and get work-ready skills, (d) promoting employer presentations and
workshops, (e) establishing contacts with employers, (f) participate in forums, fairs and other relevant events.

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

Na UA, as opiniões dos estudantes sobre cada unidade curricular e os docentes que as lecionam, recolhidas
através dos inquéritos on-line, são divulgadas aos respetivos docentes que se pronunciam sobre os resultados
e, no caso de terem obtido classificações abaixo dos mínimos requeridos, devem propor um conjunto de ações
para melhorar o seu desempenho e/ou da unidade curricular. Os planos de melhoria são apreciados por
comissões departamentais nomeadas para o efeito, que elaboram um relatório para o Conselho Pedagógico, a
quem compete identificar os principais pontos fortes e fracos das unidades lecionadas e implementar
melhorias.
Para além disso, através da sua participação nas reuniões das Comissões de Curso, os estudantes e docentes
podem contribuir para melhorar a qualidade da sua educação, procedendo a uma reflexão crítica regular sobre
o funcionamento das unidades curriculares e os métodos de ensino e propondo medidas para corrigir possíveis
deficiências.

5.2.4. Use of the students’ satisfaction inquiries on the improvement of the teaching/learning process. 
At UA, student’s feedback on individual course units and teaching staff, provided via QMS responses, are
reported to each individual academic staff member who is requested to comment the results and propose
improvement actions for his/her course units and/or teaching performance, whenever his/her scores are below
the minimum standard quality requirements. The improvement proposals are then appreciated by the relevant
departmental committees and reported to the Pedagogic Council for approval.
In addition, academic staff and students can contribute to improve the quality of academic provision, through
their participation in the meetings of the Degree Course Committee, at which the course design / delivery and
the teaching staff performance are regularly monitored.

5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos. 
Como parte da sua estratégia de internacionalização, a UA reconhece a importância de proporcionar aos seus
estudantes a oportunidade de participar em experiências de mobilidade no estrangeiro durante os seus cursos.
A Universidade está também ativamente empenhada em apoiar e garantir uma experiência de ensino
/aprendizagem de qualidade a todos os estudantes de fora. No âmbito da mobilidade de estudantes, o DGEO
tem acordos e protocolos de colaboração com universidades e instituições de todo o mundo e está envolvido
no Programa ERASMUS. Através do Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS), a formação
académica obtida na UA é reconhecida por várias universidades europeias, facilitando a mobilidade dos alunos.
Os programas de mobilidade são divulgados atempadamente no site da UA.

5.2.5. Structures and measures for promoting mobility, including the mutual recognition of credits. 
As part of its internationalization strategy, UA recognizes the importance of offering students the opportunity to
participate in mobility experiences during their studies. It is also actively engaged in providing support and good
learning experiences to incoming students from abroad. DGEO has agreements and cooperation projects for
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student’s exchange with universities and institutions from all over the world and takes part in the ERASMUS
program. Through the European Credit Transfer System (ECTS), studies carried out at UA have full academic
recognition in all European partner institutions and vice-versa. Student’s exchange programs are advertised on
UA’s website.

6. Processos

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

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

Principais objectivos de aprendizagem do curso de Mestrado: a) aquisição de conhecimentos e uma
compreensão aprofundada de tópicos fundamentais de Engenharia Geológica e dos conceitos, princípios e
teorias subjacentes, b) desenvolvimento de capacidades de investigação no domínio de especialidade,
incluindo pesquisa bibliográfica, planificação de projetos, análise estatística, modelação e segurança, c)
desenvolvimento de competências práticas para executar trabalhos experimentais, utilizar técnicas
laboratoriais, de campo ou computacionais, analisar os resultados, determinar a sua fiabilidade, preparar
relatórios técnicos e apresentações e saber usar a literatura científica, d) desenvolvimento de competências
intelectuais que permitam aos estudantes identificar, analisar e resolver problemas usando uma perspetiva
multidisciplinar, aplicar os seus conhecimentos profissionais na formulação e implementação de soluções,
avaliar custos, benefícios e o impacto social e ambiental das soluções encontradas, e) desenvolvimento de
capacidades de gestão, liderança e comunicação, espirito crítico, criatividade, trabalho em equipa e ética
profissional.
Os métodos de ensino usados são diversificados e incluem aulas formais, sessões tutoriais, trabalhos de
grupo, atividades laboratoriais, trabalho de campo e preparação da tese / relatório final de projeto. Durante o
curso, são organizadas visitas a obras de engenharia civil, minas, explorações e instituições de interesse. A
lecionação do curso tem uma componente significativa de análise de casos de estudo, para que os estudantes
se apercebam da importância da geologia nos projetos de engenharia. A avaliação é feita através de exames
escritos, relatórios, apresentações orais e a defesa pública do projeto / dissertação.

6.1.1. Learning outcomes to be developed by the students, their translation into the study programme, and
measurement of its degree of fulfillment. 

Main learning outcomes of the MSc course: a) provide advanced knowledge and deep understanding of a
selection of major topics in Geological Engineering, their recognition and underlying fundamental concepts,
principles and theories, b) provide research experience in student’s field of expertise, which includes
information retrieval, experimental design and statistics, modelling and safety, c) develop practical skills to plan
and execute safely a series of experiments or computations, use laboratory and field methods or computer-
based tools to generate data, analyse results, determine their strength and validity, prepare technical reports,
give technical presentations and use the scientific literature effectively, d) develop intellectual skills which
enable students to identify, analyse and solve problems using a multidisciplinary approach, apply professional
judgements to balance costs, benefits, safety and social and environmental impact, integrate and critically
evaluate information, formulate and apply appropriate solutions, e) develop management and communication
skills, including problem definition, project design, decision processes, leadership, creative thinking, teamwork
and work ethics.
The course includes lectures, laboratory practicals, coursework, field courses and the preparation of a
dissertation or a project final report, in the final year. Visits to civil engineering works, mines, other exploration
sites and relevant institutions are arranged as appropria. Much of the teaching involves the use and analysis of
case studies, allowing the student to see the value of application of geological principles to engineering design.
Assessment is accomplished through unseen written examinations, reports, oral presentations and public oral
defense of the thesis/project.

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de trabalho. 
A avaliação externa conduzida pela A3ES tem um papel central no processo através do qual o DGEO afere a
qualidade e a eficiência formativa dos Ciclos de Estudos em que está envolvido. Para além disso, o mestrado
em Engenharia Geológica é avaliado internamente, através de relatórios anuais preparados pelo Diretor de
Curso para apreciação e aprovação pelos órgãos competentes da universidade, assegurando assim que os
objetivos de aprendizagem estão de acordo com os padrões de qualidade exigidos. O funcionamento das
unidades curriculares individuais e o desempenho dos docentes são avaliados semestralmente através do
Sistema de Garantia de Qualidade (ver secções 2.2.1 e 2.2.3).
Através da participação dos seus representantes nas reuniões da Comissão de Curso, os docentes e
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estudantes podem contribuir para melhorar a qualidade do ensino, procedendo a uma reflexão crítica regular
sobre o funcionamento do curso, sugerindo medidas de melhoria e promovendo as boas práticas.

6.1.2. Frequency of curricular review and measures to ensure both scientific and work methodologies updating. 
The A3ES external review system is central to the process by which the DGEO monitors reliability and validity
of its assessment procedures and academic standard. In addition, the MSc Degree program in Geological
Engineering is internally reviewed, through annual reports submitted by the Degree Programme Director to the
appropriate University’s bodies to assess that the learning outcomes of the study programme are in line with
the required quality standards. Performance of teaching staff and individual course unit design and delivery are
evaluated at the end of each semester through the Quality Management System (see sections 2.2.1 and 2.2.3). 
Through the participation of their representatives in the regular meetings of the Degree Program Committee,
teaching staff and students can contribute to enhance the quality of academic provision, by conducting regular
reviews of course design and delivery and teaching performance, proposing improvement actions and
promoting good practices.

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. Ficha das unidades curriculares

Mapa X - Mecânica das Rochas / Rock Mechanics (47672)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica das Rochas / Rock Mechanics (47672)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Nuno Bravo de Faria Cruz / 60h TP

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Objectivos:
Criar competências ao nível da avaliação de comportamentos mecânicos de rocha e maciços rochosos,
nomeadamente caracterização, parametrização geotécnica, capacidade de carga e avaliação de estabilidade
de escavações superficiais e subterrâneas. Promover o trabalho em equipa. Valorizar o armazenamento
ordenado e tratamento de informação electrónica como meio de “guardar” a experiência 
Competências:
Capacidade para definir, campanhas de prospecção em maciços rochosos, interpretar os dados obtidos nos
ensaios, compreender os mecanismos de rotura e de deformabilidade dos materiais e efectuar cálculos
básicos associados à capacidade de carga de fundações e à estabilidade de escavações superficiais e
profundas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives
Develop knowledge to understand the fundamentals of rock mechanics in the domains of characterization,
interpretation and design of excavations and foundations. Promote team work. Suggests the storage and
treatment of electronic data as a mean of accumulating effective experience
Learning outcomes
Skills – Capacity to define mechanical campaigns in rock massifs, interpret data from field and laboratorial data,
understand failure and deformation mechanisms and execute basic calculations of bearing capacity and
stability of superficial and deep excavations.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. A meteorização dos maciços e evolução mecânica. Classificação da alteração de acordo com a ISRM.
2. Fracturação dos maciços. Classificações ISRM. Orientação, espaçamento, abertura, continuidade,
rugosidade, preenchimento. Índice de qualidade, Rock Quality Designation e índice de velocidades.
3. Classificações geomecânicas: RMR, GSI.
4. Resistência. Critérios de Rotura de Hoek & Brown e de Mohr-Coulomb. Definição dos parâmetros mecânicos.
5. Deformabilidade. Definição dos parâmetros de deformabilidade.
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6. Ensaios de caracterização para determinação dos parâmetros mecânicos associados aos critérios de rotura
definidos em 5 e 6.
7. Modelos de realização de estudos para zonamento e caracterização.
8. Capacidade de carga de fundações pelo método de Serrano e Ollala.
9. Estabilidade de Taludes. Modelos de rotura. Cálculo de factores de segurança.
10. Avaliação de características de ataque a escavações subterrâneas.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Weathering of rock massifs and evolution from unweathered rock to residual soil. ISRM Classifications.
2. Discontinuities of massifs. ISRM classifications. Orientation, spacing, width, persistence, roughness, infilling.
Characterization from drill samples: Q, RQD and IR.
3. Geomechanical Rock massif classifications: RMR, GSI and Q.
4. Rock Strength and Massif strength. Hoek & Brown and Mohr-Coulomb failure criteria. Geotechnical
parameters for both criteria.
5. Rock stiffness and Massif deformability. Geotechnical parameters. Empirical correlations.
6. Lab and In situ testing, for deducing geotechnical parameters
7. Geological and geotechnical surveying.
8. Bearing capacity of shallow foundations in isotropic massifs by Serrano e Ollala Methodology
9. Slope stability. Wedge, planar and toppling failures. Deduction of Safety Factors.
10. Evaluation of construction parameters in tunneling constructions. Methodologies, time of self support and
stabilization measures.

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

A implementação do programa assenta na “montagem” de um dimensionamento de cada um dos 3 tipos
assinalados, desde a fase de prospecção até ao projecto final, passando por todos os conceitos implícitos,
ferramentas matemáticas e modelos de interpretação necessários para construir o projecto.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objectives of the UC is to give the knowledge of rock massifs, means of diagnosis and calculation
tools for the most common geotechnical situations: bearing capacity and Excavation Stability. In that context,
the selection of contents consider the failure and deformation mechanisms realted with rock mechanics, its
representative parameters and obtaining modes and also the basic tools to evaluate the stability under
foundation and excavation works.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O modelo de ensino é fortemente baseado na construção e desenvolvimento contínuo de um manual eletrónico
evolutivo que serve tanto de sebenta como de elemento de apoio para cada um (evoluindo individualmente com
a carreira de cada um. Desenvolvimento de modelos de selecção e armazenamento compatíveis com as
tecnologias actuais. Estimulo para o desenvolvimento e utilização das ferramentas de cálculo automático.
Estabelecimento de domínios de trabalho considerando sempre o conceito de utilidade. Estimular a criatividade
e o engenho (através da introdução de modelos combinados de razão e emoção)
Avaliação baseada em trabalhos individuais e de grupo relacionados com interpretação de dados de campo
obtidos em campanhas geotécnicas englobando vários tipos de ensaios. Os trabalhos são efectuados numa
lógica de desenvolvimento da Webpage (E-Manual evolutivo), construída por trabalhos de alunos feitos no
contexto da disciplina em anos anteriores

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Tutoring based in dialog and constant interrogation, where the knowledge is not given “for free”. Models for
collect and organize information, under the actual technologic possibilities. Introduction of calculi as base of
geotechnical simulations. Promotion of team work. Selection of works based in the concept of the utility.
Introduction of emotions and sensitiveness through knowledge humanization and error valorisation. Promote
creativity trough the introduction of models which combine reason and emotion.
Assessment
Based in individual and working groups reports. Group works are related with the interpretation of simple design
of case studies. Individual works related with the preparation and presentation of one theme included in
syllabus. Both works are used to improve the web page (evolutive E-manual) created in the Geoweb, that is
being developed by the students in consecutive years.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.
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A metodologia de ensino procura enquadrar dois conceitos fundamentais para o exercício da profissão no
futuro: o trabalho em equipas pluri-disciplinares e a capacidade de armazenar e actualizar a informação que
traduz a experiência de cada um. A participação na construção do manual, apelando ao conhecimento e
criatividade individual posta ao serviço de um grupo e contribuindo para um resultado comum (o salto que o
manual dá em cada ano) traz um nível de envolvimento e motivação racional e emocional que se traduz numa
superior aquisição e sustentação dos conhecimentos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Besides the knowledge acquired by students already mentioned, the present teaching methodology aims to
develop two fundamental abilities to work in the near future: good performance in team work and capacity to
store and up dating the information that results from own experience.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1) Manual electrónico de Mecânica das Rochas (http://nbdfcruz.drupalgardens.com/content/e-manuals-
something-be-proud) 
2) Vallejo, L.; Ferrer, M.; Ortuño, L.; Oteo, C (2002). Ingenieria Geológica. Pearson Edicacion, Madrid, 2002
3) Cruz, N. Modelling Geomechanics of Residual Soils with DMT Tests. Dissertação apresentada à Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto para obtenção do grau de Doutor em Engenharia Civil. 2010.

Mapa X - Detecção Remota e SIG / Remote Sensing & GIS (40329)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Detecção Remota e SIG / Remote Sensing & GIS (40329)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Manuel Pessoa Girão Medina / 60h TP

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Introdução de conceitos básicos de Deteção Remota e Sistemas de Informação Geográfica.
Técnicas de estudo em Fotogeologia e sua aplicação em ambiente SIG.
- Demonstrar compreensão sobre os princípios e conceitos da Deteção Remota.
- Saber aplicar conhecimentos da Fotogeologia para análise das unidades geológicas e cartografia de
estruturas.
- Demonstrar compreensão sobre os princípios e conceitos dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG).
- Saber aplicar a informação obtida nas fotografias aérea no ArcGIS 10 (ESRI).
- Discutir de forma crítica resultados e sua aplicação a situações específicas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduction of the fundamental concepts of Remote Sensing and Geographic Information System.
Learning of techniques used in Photogeology and application to GIS.
- To demonstrate and understand about principles and concepts of Remote Sensing.
- To apply knowledge on photogeology for analyses of geological units and structural mapping.

- To demonstrate and understand about principles and concepts of Geographic Information System.
- To apply information obtained from aerial photos in ArcGIS 10 (ESRI).

- To discuss results and its application to specific situations in a critical way.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1- Conceitos Básicos: Radiação Eletromagnética; Espetro Eletromagnético; Interação com a Atmosfera;

Interação da Radiação com o Objecto-alvo; Sensores Ativos e Passivos.
2- Sensores: Caraterísticas dos Satélites; Resolução Espacial; Resolução Espetral; Resolução Radiométrica;

Resolução Temporal; Fotografia Aérea; Rastreamento Multi-espetral; Imagem Térmica; Distorção Geométrica;
Satélites usados na Observação da Superfície da Terra; Satélites para Observação Marinha; Outros Sensores;

Receção de dados.
3- Radar; Princípios Básicos; Geometria de Visada e Resolução Espacial; Distorção das Imagens; Interação

com o Objecto; Propriedades das Imagens; Polarimetria; Sistemas de Radares Aerotransportados e
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Espaçotransportados.

4- Aplicações: Geologia; Unidades Geológicas; Hidrologia; Cobertura Terrestre; Cartografia; Oceanos e Zonas
Costeiras.

5- Introdução ao ArcGIS 10 da ESRI: ArcMap; Informação de Dados Raster; Georreferenciação; ArcCatalog;
Informação de Dados Vetoriais; Desenho de um Mapa.

6.2.1.5. Syllabus:

1- Fundamentals of Remote Sensing: Electromagnetic Radiation; Electromagnetic Spectrum; Interactions with
the Atmosphere; Radiation-Target; Passive vs Active Sensing.

2- Sensors: Satellite Characteristics; Spatial Resolution; Spectral Resolution; Radiometric Resolution;
Temporal Resolution; Cameras and Aerial Photography; Multispectral Scanning; Thermal Imaging; Geometric

Distortion; Weather Satellites; Land Observation Satellites; Marine Observation Satellites; Other Sensors; Data
Reception.

3- Microwaves: Radar Basics; Viewing Geometry and Spatial Resolution; Image Distortion; Target Interaction;
Image Properties; Advanced Applications; Polarimetry; Airborne vs Spaceborne; Airborne and Spaceborne

Systems.
4- Applications: Agriculture; Forestry; Geology; Structural Mapping; Geologic Units; Hydrology; Sea Ice; Land
Cover; Mapping; Ocean and Coastal.

5- Introduction to ArcGIS 10 from ESRI: ArcMap; Raster data information; Georeferencing; ArcCatalog;
Vectorial data information; Mapping.

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

Esta unidade curricular destina-se a proporcionar a aprendizagem dos processos implicados na
fotointerpretação geológica, quer se trate de fotografia aérea, quer se trate de imagens satélite.
A integração da informação obtida é tratada em ambiente ArcGIS 10.

Esta unidade curricular requer uma boa articulação com conhecimentos já adquiridos em disciplinas
anteriores, tais como Geologia Geral, Cartografia Topografia, Geodinâmica e Riscos Geológicos e Geologia

Estrutural. 
A unidade inclui uma componente teórica-prática (TP) onde são apresentados os conteúdos teóricos e discutida

a sua importância.
Nas sessões práticas são introduzidos exercícios práticos de aplicação e colocadas questões que permitem

consolidar conceitos, facilitar a compreensão dos assuntos tratados e estimular a participação e interesse dos
estudantes.

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

This course is intended to provide learning processes involved in geological photointerpretation, in aerial
photography and satellite images.

The integration of the information obtained is treated in ArcGIS 10 environment.
This course requires a good coordination with knowledge already acquired in previous courses such as

General Geology, Cartography, Geodynamics and Geohazards and Structural Geology.
The unit includes a theoretical-practical (TP) which presents the theoretical and discussed its importance.

In the practice sessions are introduced practical application exercises and asked questions that allow
consolidate concepts, facilitate understanding of subject matter and encourage the participation and interest of
students.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas formais teórico-práticas onde são leccionadas componente teórica e componente prática.

Avaliação:
Componente teórica (50%): exame final.
Componente prática (50%): entrega de trabalhos práticos que os alunos executam no fim de cada unidade

letiva.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Formal lectures (theoretical / practical).
Assessment:
Theoretical-practical (50%): one final exam.

Practical subjects (50%): evaluation of final reports from each practical unit

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

curricular.
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O principal objectivo da unidade curricular é o de proporcionar conhecimentos necessários para a

interpretação de fotografia aérea vertical e o modo como usar essa informação no área da geologia, seja na
identificação e delimitação de unidades geológicas, seja na cartografia de estruturas geológicas.

Uma vez compreendida a fotointerpretação geológica, os alunos passam a analisar imagens colhidas e
armazenadas por sensores montados em plataformas espaciais, isto é, satélites, e sua interpretação para fins

geológicos.
Uma vez obtida a informação, passa ser necessário integrar toda esta informação obtida com outra informação
já existente num ambiente de Sistemas de Informação Geográfica. Para o efeito é usado o software ArcGIS 10

da ESRI.

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

The main objective of the course is to provide knowledge to the interpretation of vertical aerial photography and
how to use this information in geology, identification and delineation of geological units, or in the mapping of
geological structures.

Once understudied geological photointerpretation, students spend analyzing images taken and stored by
sensors mounted on space platforms, ie, satellites, and its interpretation for geological purposes.

Once obtained the information, is necessary to integrate all this information with other obtained information
using a Geographic Information Systems environment. For this purpose the software used is the ArcGIS 10 from

ESRI.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca.earth-

sciences/files/pdf/resource/tutor/fundam/pdf/fundamentals_e.pdf
- LOPEZ-VERGARA, M.L. (1978)- Manual de Fotogeologia, Pub. Científicas de la Junta de Energia Nuclear

(Espanha):310pp.
- Geographical Information Systems: Principles and Applications. ArcGis manual from ESRI.

- http://support.esri.com/en/knowledgebase/Gisdictionary/browse.
- A to Z GIS: an illustrated dictionary of geographic information systems (2006)- Edited by Tasha Wade & Shelly

Sommer; ESRI Press (2nd Edition): 268pp. (ISBN 978-1-58948-140-4)
- http://support.esri.com/en/knowledgebase/Gisdictionary/browse

- CLEMMER, GINA (2013)- the GIS 20: essential skills / Gina Clemmer; ESRI Press (2nd Edition): 185pp (ISBN
987-1-58948-322-4)

Mapa X - Hidrogeologia / Hydrogeology (47623)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Hidrogeologia / Hydrogeology (47623)

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

José António Ganilho Lopes Velho / 30h T + 30h P

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que o aluno fique com um conjunto de conhecimentos que são considerados básicos sobre a

Hidrogeologia divididos pelas diferentes áreas de saber: Conceitos fundamentais. Ciclo hidrológico, Agua no
solo, Infiltração, balanço hidrológico. Hidrologia Subterrânea (aquíferos, contaminação, permeabilidade, lei de
Darcy, interacção água-rocha, hidroquímica). Hidráulica de captações. Hidrogeoquímica. Prospecção geofísica.

Hidrogeologia de Portugal. As matérias lecccionadas são abrangentes e tentam ir ao encontro da diversidade
de alunos provenientes de diferentes cursos. Com os conhecimentos transmitidos os alunos ficam com um

conjunto de informações sobre a hidrogeologia.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
There is the intention that the student retains a set of knowledge that are considered as basics about

Hydrogeology divided for the different areas: hydrological cycle, Soil Hydrology (evapotranspiration,
evaporation, transpiration, infiltration, soil), and Hydrogeology (aquifers, permeability, contamination, darcy law,

water-rock interactions, hydrochemistry), hydrogeochemistry, pumping tests, geophysical exploration and
hydrogeology from Portugal. All subjects are general and tries to fulfill the needs of the students who come from
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different areas. With all this subjects the students have a general view about groundwater circulation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Tema 1 – Introdução. Conceitos fundamentais. Ciclo hidrológico. Infiltração. Agua no solo. Tema 2 – balanço
hídrico. Evapotranspirações. ETP, ETR. Necessidade em água. Recursos e reservas. Tema 3 – Hidrologia

subterrânea. Lei de Darcy. Parâmetros hidráulicos. Transmissividade, coeficiente de armazenamento,
armazenamento específico. Artesianismo. Balanço hidrogeológico. Potencial hidráulico. Mapas piezométricos.

Tema 4 – Hidráulica de captações. Aquíferos cativos, semicativos e livres. Ensaios de recuperação e
escalonados. Poços parcialmente perfurantes. Slug tests. Método das imagens. Perímetros de protecção. Tema
5 – Hidrogeoquímica. Princípios básicos. Contaminação. Relação água-rocha. Intrusão salina. Diagramas.

Hidroquímica isotópica. Tema 6 – Prospecção geofísica. Diagrafias eléctricas. Tema 7 – Hidrogeologia de
Portugal.

6.2.1.5. Syllabus:
Theme 1 – Fundamental concepts about hydrological cycle, rainfall, infiltration, water in soil, porosity,
hydrological balance. Theme 2 – Evapotranspiration. ETP, ETR. Methods. Resources and reserves. Theme 3 –

groundwater hydrology. Darcy law, permeability, transmissivity, storage coefficient, hydraulic parameters,
velocity, maps, aquifers, porosity. Theme 4 – Pumping tests. Confined, unconfined and semiconfined aquifers.

Slug tests. Image method. Protection areas. Theme 5 – Hydrogeochemistry. Diagrams, pollution, contamination,
water-rock interactions, activity, water chemical analysis, pH, Eh, saline intrusion, isotopic hydrochemistry.

Theme 6 – Geophysical exploration. Electric diagrahies. Theme 7 – Hydrogeology of Portugal.

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

Os conteúdos programáticos abordados estão em linha com unidades curriculares da área da Hidrogeologia
ministradas em outros estabelecimentos de ensino. Eles estão ordenados por ordem de complexidade e

acompanham sempre o ciclo hidrológico o que ajuda o aluno a compreender melhor os temas que são
abordados. O programa é bastante completo e complexo e, por isso, as matérias são devidamente abordadas

acompanhadas por powerpoints pedagógicos onde se salientam os aspectos principais. Devido à
impossibilidade de ministrar toda a matéria os alunos investigam temas que não são tratados na UC e que se

dispersam ao longo do semestre, obrigando-os a lerem trabalhos em diversas línguas e a conquistarem
competências em temas diversos.

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

Programmatic themes are in accordance with subjects included in the discipline of different universities. They
are ordered by complexity and accompany always the hydrological cycle being useful to the student in order to

integrate the different subjects. The program is very complete and complex and the teacher gives Powerpoint
presentations to the students in order to help them to study and have a better comprehension. Due to the fact

that is impossible to give all matters of Hydrogeology with enough quality during the semester, there are
different themes that are subjected to the students in order to make some research. So, the program includes
theoretical classes, practical classes and research work.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
O método consiste em aulas teóricas e práticas. Nas primeiras são abordados os diversos temas. Nas

segundas são realizados exercícios que abrangem toda a matéria. Os alunos realizam trabalhos de pesquisa
sob temas propostos pelo docente que consistem em pequenas monografias sobre diversos temas actuais. A

avaliação é a seguinte: Componente teórico-prática: Corresponde a 35% da nota final (7 valores) # Componente
prática: Corresponde a 30% da nota final (6 valores) # Trabalhos de pesquisa: Correspondente a 30% da nota
final (6 valores) # Realização de exercícios + motivação/assiduidade: Correspondente a 5% da nota final (1

valor). Há lugar à realização de um teste intercalar a meio do semestre.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The method consists of theoretical and practical classes. In theoretical classes the teachers gives classes in a
exposition way in a classical way accompanied by some exercises. In practical classes the students have to
resolute problems that were analyzed in theoretical classes. The students have to do some research in different

subjects. The evaluation is as follows: Theoretical component: 35% of overall (7 points); Practical component:
30% (6 points); Research work: 30% (6 points); Motivation + Presences + Interest – 1 point. There is an

intermediate test at the middle of the semester.

6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
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curricular.
Pretende-se que o aluno fique com um conjunto de conhecimentos básicos sobre a área de Hidrogeologia. Para

isso receberá informação teórica através das aulas teóricas onde são propostos diversos exercícios. Nas
aulas práticas pretende-se aplicar esses conhecimentos a casos práticos. A realização de trabalhos de

investigação é importante e integra-se no método de Bolonha onde os alunos devem ter capacidade de
iniciativa para investigar temas diversos. A realização de um teste intercalar pretende que a vasta matéria seja

melhor estudada e avaliada.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teacher intends that the student acquire several basic knowledge about all fundamental themes of

Hydrogeology. In order to achieve these goals, there are theoretical classes in classical way, with powerpoints.
Several exercises are proposed in terms of application of theoretical subjects. In practical classes the teacher

proposes a large set of exercises of all matter. In hydrology, these exercises are very important and they are
carefully selected in order to achieve the main goal: theory and practical interactions. Finally, the students are
encouraged to realize research reports about selected themes that were not analyzed in theoretical classes in a

deep way. They are all about Hydrogeology problems, characteristics and challenges in Portugal (water
contamination problems, saline water intrusion, main discharge characteristics, water quality control, etc.).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Appelo, C.A.J & Postma, D. 2009. Geochemistry, Groundwater and Pollution. 4th Edition. A.A.

Balkema Publishers. 649 pp. 
Bennett, G. 1987. Introducción a la Hidráulica de Aguas Subterráneas.
Bonwer, H. 1978. Groundwater Hydrology.

Bosscher, A. 1992. Basic Hydrology, Water Resources Development.
Chow, V. 1964. Handbook of Applied Hydrology.

Comisión Docente CIHS, 2009. Hidrogeología. Conceptos básicos de hidrología subterránea. 1ª
Edición. FCIHS. Barcelona. 768 pp.

Custódio, E. y Llamas, R. 1983. Hidrología Subterránea.
Davie, T. 2004. Fundamentals of Hydrology.

Domenico, P. A. & Schwartz, F.W. 1990. Physical and chemical hydrogeology. John Wiley & Sons.
Gregory, K. and Walling, D. 1973. Drainage Basin – Form and Process.

Hiscock, K.M. 2005. Hydrogeology: principles and practice. Blackwell Publishing. Oxford. ISBN: 0‐632‐05763‐7.
388 pp.
Singh, V. 1995. Environmental Hydrology.

Younger, P. 2007. Groundwater in the environment: an introduction. Blackwell Publ. Oxford

Mapa X - Exploração Depósitos Minerais /Mining Exploitation (47583)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Exploração Depósitos Minerais /Mining Exploitation (47583)

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

Manuel João Senos Matias / 30h TP + 30h P

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Ensinar aos alunos como planear e executar as operações numa exploração mineira a céu aberto, incluindo

produção de rochas ornamentais e industrais. Avaliar a passagem para exploração subterrânea.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Teach the students how to project and conduct operations in a quarry (including ornamental rocks and industrial

rocks). Discuss and introduce underground mining.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Legislação mineira. Estudos de Impacto ambiental. Plano de lavra. Decapagem, desmonte (com explosivos e

mecânico), limpeza, transporte. Operações de fecho. 
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Higiene e segurança
Lavra a céu aberto vs lavar subterrânea. Princípios básicos da lavra subterrânea.

Rochas ornamentais e agregados
Exploração mineira. Arranque mecânico e explosivos.
Organização das operações.

Princípios de lavra subterrânea.

6.2.1.5. Syllabus:

Mining law. Envrionmental regulations. The mining plan. Blasting, mechanical operations, cleaning and
transportation. Closure operations.
Health and safety.

Open pit vs underground mining.
Ornamental rocks.

Industrial rocks and minerals. Mechanical exploration and the use of explosives.
Management of operations.

Basic principles of underground mining.

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

Os conteúdos programáticos reflectem as operações de uma exploração mineira a céu aberto e abordam todas
as fases de produção. A aprendizagem é verificada com inúmeros problemas industriais que são apresentados

e resolvidos nas aulas, não procurando uma solução única mas a solução óptima.
Mais uma vez a longa experiência nesta disciplina e o feed back proporcionado pelos antigos alunos que está

na indústria verificam este ponto.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents reflect all the operations in a open pit operation and in all the production phases. The learning

process in checked with the resolution of many industrial problems, looking for the better solution and not for a
solution.

The long experience in this discipline and the feed back from former students that work in the industry justify the
benefits of the organization of this discipline.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico práticas e práticas com recurso a vídeos e visitas de estudo. Avaliação por exame final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical and practical classes, using video and field visits. Final exam.

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

Sendo a finalidade da disciplina ensinar os alunos a projectar e conduzir as operações numa exploração mineira
a céu – aberto toda a disciplina é orientada para a apresentação exaustiva destas operações e para a resolução

de problemas industriais. O visionamento de vídeos e visitas de estudo são o complemento da formação.

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

The objectives of the discipline are to teach how to project and conduct operations in an open pit exploration.
The entire discipline is organized to exam these operations and to solve practical problems. Videos and field

visits are the necessary complement.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Notas em Português (pdf) organizadas pelo professor e revistas periodicamente, vídeos e filmes da internet.

e-learning notes

Notes in Portuguese organized by the lecturer, videos and internet films.

Mapa X - Avaliação e Gestão de Projectos / Project Management and Evaluation (47475)
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6.2.1.1. Unidade curricular:

Avaliação e Gestão de Projectos / Project Management and Evaluation (47475)

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

Jorge Humberto Fernandes Mota / 30h TP

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
Daniel Ferreira Polónia / 30h TP

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

O objectivo geral da unidade curricular é desenvolver conhecimentos e competências em Planeamento
Estratégico e Avaliação de Decisões de Investimento.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The overall objective of the course is to develop knowledge and skills in terms of project management and
investment decisions evaluation.

Students of this course should be able to: 

1.Understand and develop technical and scientific knowledge about the project management process.
2.Understanding the essential topics in the area of project evaluation, such as: the time value of money;

economic value of an investment project; foundations of evaluation of investment decisions - risk and return;
economic indicators of merit and acceptance criteria, estimation the relevant cash flows and the opportunity

cost of capital.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Processo da Gestão de Projectos:

Conceitos de projecto e de gestão de projectos. Tipologia de projectos. Fases de um projecto e ciclo de vida de
um projecto. Estrutura e influências organizacionais na gestão de projectos. 

Gestão do Tempo, dos Custos e da Qualidade: Estrutura hierárquica das actividades (work breakdown
structure). Definição de actividades. Estabelecimento da sequência de actividades. Estimação da duração de

cada actividade. Calendarização do projecto e controlo do tempo. Instrumentos operacionais de planeamento
do tempo. Planeamento e gestão dos recursos (utilização do Microsoft Project).
Avaliação de Projectos de Investimento: Conceito de valor económico de um projecto de investimento.

Fundamentos da avaliação das decisões de investimento: risco e retorno, dimensão temporal do valor do
dinheiro.

Avaliação económica das decisões de investimento: pressupostos e aplicabilidade dos principais métodos de
avaliação.

6.2.1.5. Syllabus:
PROJECT MANAGEMENT
1.Introduction and development

2.Project Definition
3.Activities, Time and Resources

4.Work Breakdown Structure
5.GANTT

6.PERT
7.CPM (Critical Path Method)

PROJECT EVALUATION

1.Introduction.
2.Income Regime of Compound Interest.
3.Repayment of loans Classic.

4.Basics of investment appraisal.
5.Concept of economic value of an investment project.

6.Fundamentals of assessment of investment decisions: risk and return.
7.Project formulation: identification and characterization of the variables of the project.

8.Economic evaluation of investment decisions, assumptions and applicability of the main methods of
evaluation.

9.Indicators of economic merit and acceptance criteria.
10.Estimation of relevant cash flows and the opportunity cost of capital.
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6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular.

A unidade curricular de Avaliação e Gestão de Projectos tem como objectivos principais: a sensibilização dos
participantes para a importância da aplicação das técnicas de gestão de projetos em áreas empresarial cuja
estrutura organizacional predominante é o projecto; e, todos os projectos deverão ser alvo de uma avaliação

prévia sobre a sua viabilidade económico-financeira.
Os dois primeiros módulos da unidade curricular – Avaliação e Gestão de Projectos, relacionam-se com a

temática da Gestão de Projectos e, o terceiro módulo é dedicado à temática da Avaliação de Projectos.
Actividades - utilização de exercícios teóricos e casos práticos, de técnicas de gestão de projectos - utilização

de um software de Gestão de Projectos – MS Project. 
Utilização de exercícios teóricos e casos práticos, de metodologias de avaliação de projectos. Conjugação do

uso das técnicas anteriormente referidas com a utilização de uma folha de cálculo - MS Excel (VAL, TIR,
PAYBACK, ROI, ROE, ROA).

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

The course Project Management and Evaluation has as main objectives: the awareness of participants on the
importance of applying the techniques of project management in a business area whose organizational

structure is predominantly project, and all projects should be subject to a prior assessment of their economic
and financial viability.

The first two modules of the course Project Management and Evaluation are related to the topic of Project
Management, and the third module is devoted to the topic of Project Evaluation.

Activities - training, with the use of theoretical exercises and case studies, of project management techniques -
use of a Project Management software - MS Project (definition of activities, their durations, precedence and
resources consumed).

Training, with the use of theoretical exercises and case studies, of evaluating projects methodologies - use of a
spreadsheet - MS Excel, to suit the methods used to evaluate projects (NPV, IRR, payback ROI, ROE ROA).

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas teórico-práticas terão um carácter problematizador, com ênfase na reflexão e análise crítica dos
temas do programa e na exposição e resolução de pequenos problemas que servem para introduzir e

solidificar os conceitos apresentados. A metodologia de aprendizagem utilizada será activa, recorrendo a
leituras, análises e discussão do material teórico sugerido, problemas práticos ou de casos de estudo sempre

que for oportuno e análise crítica de artigos de investigação científica na área da Gestão e Avaliação de
Projetos.

Regimes de avaliação:

- avaliação contínua a) ou exame final b):
a1. Apresentação de um tema (proposto) inserido no programa da disciplina – trabalho escrito; 

a2. Apresentação de um tema (proposto) inserido no programa da disciplina – apresentação oral;
a3. Discussão de um tema (proposto) inserido no programa da disciplina – discussão do trabalho de outro
grupo;

b. Desenvolvimento de um Case Study - Avaliação e Gestão de Projectos.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The practical classes will have a character problem-solving with emphasis on reflection and critical analysis of
the themes of the program and the exposure and resolution of minor problems that serve to introduce and

solidify concepts presented The methodology used will be active learning using readings analysis and
discussion of the suggested theoretical material practical problems or case studies where relevant and critical
analysis of scientific research papers in the field of Project Management and Evaluation

Assessment will be continuous, in the form summative/formative and will be the result of the weighted average
of the performance in the tasks performed:

a1. Presentation of a topic (proposed) inserted in the syllabus-written work
a2. Presentation of a topic (proposed) inserted in the syllabus-oral presentation

a3. Discussion of a topic (proposed) inserted in the syllabus discussion of the work of another group
b. Development of a Case Study - Project Management and Evaluation

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

curricular.
Actividades - utilização de exercícios teóricos e casos práticos, de técnicas de gestão de projectos - utilização

de um software de Gestão de Projectos – MS Project. 
Utilização de exercícios teóricos e casos práticos, de metodologias de avaliação de projectos. Conjugação do
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uso das técnicas anteriormente referidas com a utilização de uma folha de cálculo - MS Excel (VAL, TIR,
PAYBACK, ROI, ROE, ROA). 

Objectivos - Obtenção de conhecimentos teóricos necessários à gestão de projectos ao nível Organizacional -

Obtenção de conhecimentos práticos das ferramentas de planeamento, avaliação e controlo de custos, prazos,
recursos materiais, humanos e financeiros (Competências anteriormente adquiridas). Conhecimentos sobre

quais os constituintes de um projecto, projecto esse que terá que ser posteriormente gerido e avaliado (em
termos de viabilidade económica).

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

Activities - training, with the use of theoretical exercises and case studies, of project management techniques -
use of a Project Management software - MS Project (definition of activities, their durations, precedence and

resources consumed).
Training, with the use of theoretical exercises and case studies, of evaluating projects methodologies - use of a

spreadsheet - MS Excel, to suit the methods used to evaluate projects (NPV, IRR, payback ROI, ROE ROA).
Objectives - Obtain theoretical knowledge required to manage projects at the organizational level - Obtaining

knowledge of practical tools for the planning, evaluation and control of cost, time, material resources, human
and financial resources (skills previously acquired). Knowledge about which the components of a project, which
will be subsequently assessed and managed (in terms of economic viability).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Benninga, Simon. 1997. Corporate finance a valuation approach. McGraw-hill: New York.

Benninga, Simon. 2011. Principles of Finance with Excel, 2nd ed. Oxford University Press: New York (PFE)
Benninga, Simon. 2014. Financial modeling. 4th ed., MIT Press: Cambridge (FM)

Kerzner, Harold; Project Management A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling; 10th
edition; 2009; Wiley (KPM10e)
Kerzner, Harold; Project Management Case Studies; 2nd Edition; 2006; Wiley (KCS2e)

Duncan, William. 1996. A Guide to the Project Management Body of Knowledge. 2nd ed., Project Management
Institute, Upper Darby: PA.

Brealey, Richard A., Myers, Stewart C. and Allen, Franklin. 2007. Princípios de finanças empresariais, 8ª ed.,
McGraw-Hill, Lisboa.

Mapa X - Materiais Geológicos de Construção / Geological Construction Materials (47670)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Materiais Geológicos de Construção / Geological Construction Materials (47670)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha / 30h TP + 30h P

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Identificar os principais materiais geológicos de construção. Conhecer as Rochas Ornamentais. 

Conhecer o Cimento e matérias-primas envolvidas no seu fabrico. Conhecer os Materiais Argilosos utilizados
em construção. Conhecer os Agregados. Conhecer técnicas de caracterização. Conhecer outros materiais

geológicos de construção. 
Determinar as propriedades que um material deve apresentar para se constituir parte adequada de uma

construção. Avaliar a qualidade dos materiais e seus componentes, a partir do conhecimento de suas
propriedades. Lidar com normas técnicas. Dimensionar as características dos componentes dos materiais de

construção.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Identification of main geological materials for construction. Know natural stones. Know cement and raw

materials envolved in its making process. Know clayey materials applied in construction. Know aggregates.
Know caracterization techniques. Know other construction materials for construction. 

To establish of the properties that a material must present to constitute part of a building. To evaluate the quality
of the materials and their components, from the knowledge of its properties. Capability to deal with technical
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standards-scale characteristics of components and materials of construction. Capability to dimensional
assessment of the main characteristcs of the materials.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

INTRODUÇÃO Conceitos e classificação AGREGADOS Características e principais propriedades, ocorrências
e mercados. CIMENTO. Definição, principais propriedades, processo de produção, mercado em Portugal.

BETÕES Ligação pasta de cimento/agregado. Reacções expansivas entre cimento e agregado. Substâncias
perniciosas: de origem orgânica; sais; partículas finas, moles, leves e friáveis. Alteração e alterabilidade; RS

RAA (RAS RAC). ARGAMASSAS Constituintes. Argamassas bastardas de um ligante. Factores condicionantes
das características das argamassas. PEDRAS NATURAIS Características e métodos de ensaio. Condições de

utilização. Alteração e conservação em monumentos. CERÂMICOS Argilas: constituição; classificação;
propriedades. Produtos cerâmicos: classificação geral; materiais de argila-tijolos, telhas, manilhas e ladrilhos;

materiais de louça–azulejos. AREIAS e outros materiais geológicos de construção. Ocorrências e Mercado em
Portugal; Condicionantes geológicas; Caracterização tecnológica

6.2.1.5. Syllabus:

INTRODUCTION. Definitions and classification. AGGREGATES Features and main properties, uses and markets.
CEMENT. Definition; main properties, raw materials, production process, geological market in Portugal

CONCRETES. Cement/aggregate blends. Expansive reactions between cement and aggregate. Harmful
substances: organic origin; salts; fine particles, soft, light and crispy. Weathering and alterability. MORTARS.
Constituent materials. Types of mortars. Conditioning factors of the characteristics of the different mortars.

NATURAL STONE Characteristics of natural stone and related test methods. Conditions of use of the stones.
Weathering and conservation of monuments stones. CERAMICS. Clays: Composition; classification; properties.

Ceramic products. Pathologies. SANDS and other geological materials of construction. Occurrences and
markets in Portugal; Geological constraints; Technological characterization.

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

A unidade curricular (UC) de Materiais Geológicos de Construção pretende dotar os alunos dos conhecimentos

que os capacitam para identificar, conhecer as suas propriedades e características fundamentais dos
Geomateriais utilizáveis como Materiais de Construção, avaliar qualitativamente e quantitativamente o

comportamento dos mesmos e compreender (e prever) as suas patologias após aplicação.
Os alunos ficam habilitados a compreender:

A pedra natural como material de construção. Geologia dos depósitos de pedra natural comercial. Tecnologias
de extracção e tratamento. Tecnologias de conservação e restauro. Aproveitamento de desperdícios de

extracção e preparação.
Conseguem lidar com:

Agregados como materiais de construção. Geologia dos depósitos de agregados com interesse comercial.
Tipos de agregados, propriedades, aplicações e especificações. Tecnologias de extracção e tratamento.
Aproveitamento de desperdícios de extracção e preparação.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit (UC) of Geological Materials of Construction aims to give students the knowledge that enable

them to identify, meet their fundamental properties and characteristics of Geomaterials usable as construction
materials, evaluate qualitatively and quantitatively the behavior and understand (and anticipate) their
pathologies after application. 

The students are enabled to understand: 
Natural stone as a building material. Geology of deposits of natural stone. Extraction and treatment

technologies. Conservation and restoration technologies. Utilization of waste extraction and preparation. 
They can handle: 

Aggregates as building materials. Geology of the aggregated deposits with commercial interest. Types of
aggregates, properties, applications and specifications. Extraction and treatment technologies. Utilization of

waste extraction and preparation.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposição da matéria e resolução de exercícios ilustrativos. Apresentação de

exemplos de casos reais. Aulas práticas para resolução de exercícios mais complexos, em que os vários
conceitos são introduzidos, tentando representar sempre casos reais.

Realização de trabalhos de pesquisa, quer individuais, quer em grupos, apresentação oral dos mesmos em
PowerPoint, e apresentação dos respectivos relatórios escritos em Word.

Esta componente prática representa 50% da avaliação final. 50% será matéria teórica ministrada pelo docente.
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6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical lessons with exposure of the syllabus and application of concepts through problem

solving. Real cases are presented as examples. Practical lessons for solving more complex problems, in which
several concepts are introduced, always trying to represent real cases. 

Research work, individually or in group, on diverse themes proposed by the teacher. Each student will present
the main topics of his/her individual project orally in PowerPoint format (10 minutes) and a written report in Word

format (10 pages). The groups of two students will present two research projects each, orally in PowerPoint
format (15 minutes each) and written reports in Word format (15 pages each). The practical component

represents 50% of the final mark and the theoretical component 50%.

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

Pretende-se que os alunos adquiram através da componente teórica das aulas teórico-práticas os
conhecimentos fundamentais à identificação e caracterização dos materiais geológicos de construção e à

análise do seu comportamento.
A componente prática dessas aulas possibilitará aos alunos a aplicação de um conjunto alargado de

ferramentas que lhes permitirão prever e avaliar o comportamento dos geomateriais.
Por último, o trabalho prático, a desenvolver ao longo do semestre, possibilitará aos alunos consolidar os
conhecimentos e desenvolver as competências traduzidas nos objetivos da UC, algumas delas transversais,

tais como, a capacidade de trabalhar em equipa ou a comunicação oral e escrita. Para a elaboração desse
trabalho é essencial a realização de ensaios laboratoriais que serão mais tarde úteis na atividade futura de

profissional de engenharia.

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

It is intended that students acquire through the theoretical component of the theoretical-practical (TP) lessons
the essential knowledge to the identification and characterization of soils and analysis of their behaviour.
The practical component of these lessons will enable students to apply a broad set of tools that will allow them

to predict and evaluate the behaviour of geomaterials.
Finally, the team project developed throughout the semester will allow students to consolidate the knowledge

and develop the skills that are course objectives. Some of those skills are transversal such as the capacity to
work in teams or the oral and written communication skills. To carrying out the team project work is essential

execute laboratory tests that will later be useful in future professional engineering activity.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bauer, L.F. (1992). Materiais de Construção 1. 4ª Ed., Rio de Janeiro, Brasil.

J.M. Illston, ed. (1994) Construction Materials, Their nature and behaviour. E&FN Spon,
Moura & Velho (2011). Recursos Geológicos de Portugal. Palimage, 571 p.

Velho, Gomes & Romariz (1998). Minerais Industriais. Gráfica de Coimbra, 591 p.

Mapa X - Prospecção Geológica e Geotécnica / Geological and Geotechnical Survey (47766)

6.2.1.1. Unidade curricular:

Prospecção Geológica e Geotécnica / Geological and Geotechnical Survey (47766)

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

Nuno Bravo de Faria Cruz / 30h TP + 30h P

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
.

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

Pretende-se estabelecer competências no domínio da prospecção e caracterização de maciços através de
técnicas “in-situ”, nomeadamente no que se refere ao estabelecimento de campanhas, critérios de seleção de

tipos de metodologias, procedimentos de execução, interpretação de resultados e elaboração de zonamentos
geotécnicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
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Objectives

Develop knowledge to derive geotechnical parameters of soils. Promote team work
Learning outcomes

Skills – Capacity to deduce physical and mechanical properties of soil massifs. Capacity of interaction with
basic methodologies, normalization, interpretation of results, advantages and limitations, data presentation and

field applications of current mechanical and geophysical in-situ tests

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1.Conceitos básicos de Mecânica dos Solos e Mecânica das Rochas. Resistência e deformabilidade de

maciços e materiais constituintes.
2. Objectivos de campanhas de prospecção e caracterização. Bolbos de Tensões. Tipos de sondagens. Modelos

de realização de estudos geológico-geotécnicos e apresentação de resultados.
3.Amostragem: tipo de amostras, perturbação associada, avaliação do grau de perturbação, classificação das

amostras. Amostradores: equipamentos, vantagens e limitações específicas.
4.Sondagens à percussão, rotação com recuperação de testemunho e trados. Equipamentos necessários à
execução, primários e secundários, métodos de furacão, fluidos de circulação e limpeza.

5.Caracterização “In situ”. Confronto com Ensaios de Laboratório – Ensaios “in Situ”. Ensaios de zonamento:
Ensaios SPT, DPs, (S)CPTU e DMT. Ensaios específicos: Ensaios PMT, PLT, FVT. Objectivos, normalização,

modelos associados.
6. Técnicas não invasivas. Georadar, Geoelectrica, Métodos Sísmicos.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Basics of Rock and Soil Mechanics. Strength and stiffness of rock massifs 
2. Main goals to be achieved in identification and characterization surveys. Stress bulbs. Drilling methodologies,

frequencies and depths of survey. Models for prospecting campaigns and presentation of results. 
3. Sampling: type, quality disturbance degrees, classification. Samplers: recovering methodologies,

equipments, specific advantages and limitations 
4. Percussion and rotary driilling. Methodologies, equipments and circulation fluids. Data treatment and

presentation of results
5. In-situ characterization. Confrontation of in-situ and lab testing. Zoning tests: SPT, DPs, (S)CPTU e DMT.

Specific tests: PMT, PLT, FVT. Objectives, normalized procedures, associated modelling, execution principles,
data treatment and geotechnical parameter deduction and fields of application.

6.Non Invasive technics. Ground penetrating Radar; Geoelectrics: Seismic teorie and technics for dynamic site
characterization.

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

curricular.
Pretende-se no âmbito da unidade curricular o conhecimento básico associado à execução e interpretação de

dados obtidos em trabalhos de campo. Nesse contexto foram selecionados todos os ensaios mecânicos e
geofísicos mais utilizados em todo o mundo, incluindo aqueles de mais recente desenvolvimento, bem como as
técnicas de furação e amostragem para obtenção de testemunhos para caracterização laboratorial.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The main objectives of the UC is give capacity to select adequate campaigns, operate the equipments and

interpret geotechnical data. In that context, besides a primary set of concepts to choose the right campaign, all
the worldwide most common used and the most promising recent tests were selected.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

O modelo de ensino é baseado na construção e desenvolvimento contínuo de um manual eletrónico evolutivo da
disciplina que serve tanto de sebenta como de elemento de apoio para cada um.

Desenvolvimento de modelos de seleção e armazenamento compatíveis com as tecnologias atuais. Estimulo
para o desenvolvimento e utilização das ferramentas de cálculo automático. Estabelecimento de domínios de

trabalho considerando sempre o conceito de utilidade. Estimular a criatividade e o engenho.
Avaliação: Baseada em trabalhos individuais e de grupo. Trabalhos de grupo relacionados com interpretação de
dados de campo obtidos em campanhas geotécnicas englobando vários tipos de ensaios. Trabalhos individuais

relacionados com a apresentação oral de um dos temas/ensaios considerados nos conteúdos programáticos.
Ambos os trabalhos são efetuados numa lógica de desenvolvimento da Webpage (E-Manual evolutivo),

construída por trabalhos de alunos feitos no contexto da disciplina em anos anteriores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Tutoring based in dialog and constant interrogation, where the knowledge is not given “for free”. Models for
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collect and organize information, under the actual technologic possibilities. Introduction of calculi as base of

geotechnical simulations. Promotion of team work. Selection of works based in the concept of the utility.
Introduction of emotions and sensitiveness through knowledge humanization and error valorisation. Promote
creativity trough the introduction of models which combine reason and emotion.

Assessment
Based in individual and working groups reports. Group works are related with the interpretation of field data

generated by different type of tests. Individual works related with the preparation and presentation of one of the
tests included in syllabus. Both works are used to improve the web page (evolutive E-manual) created in the

Geoweb, that is being developed by the students in consecutive years.

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

Para além do conhecimento e discussão das técnicas de prospecção já introduzidas, a metodologia de ensino
procura enquadrar dois conceitos fundamentais para o exercício da profissão no futuro: o trabalho em equipas

pluri-disciplinares e a capacidade de armazenar e actualizar a informação que traduz a experiência de cada um.
A participação na construção do manual, apelando ao conhecimento e criatividade individual posta ao serviço

de um grupo e contribuindo para um resultado comum (o salto que o manual dá em cada ano) traz um nível de
envolvimento e motivação racional e emocional que se traduz numa superior aquisição e sustentação dos

conhecimentos.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Besides the knowledge acquired by students already mentioned in the item 3.3.6, the present teaching

methodology aims to develop two fundamental abilities to work in the near future: good performance in team
work and capacity to store and up dating the information that results from own experience.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

1) Manual electrónico de Prospecção Geologica e geotecnica (http://nbdfcruz.drupalgardens.com/content/e-
manuals-something-be-proud) 

2) Vallejo, L.; Ferrer, M.; Ortuño, L.; Oteo, C (2002). Inginieria Geológica. Pearson Edicacion, Madrid, 2002
3) Cruz, N. Modelling Geomechanics of Residual Soils with DMT Tests. Dissertação apresentada à Faculdade de

Engenharia da Universidade do Porto para obtenção do grau de Doutor em Engenharia Civil. 2010

Mapa X - Geofísica Aplicada à Engenharia / Geophysics Applied to Engineering (47603)

6.2.1.1. Unidade curricular:

Geofísica Aplicada à Engenharia / Geophysics Applied to Engineering (47603)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Filipe Fuentefria de Menezes Pinheiro / 30h TP + 30h P

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
.

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

Os alunos que obtenham aprovação nesta disciplina deverão ter uma visão global dos fundamentos dos
métodos geofísicos aplicados em Engenharia, desde a Engenharia Civil e Geotécnica, à Engenharia de Minas e

de Petróleos, contemplando ainda aplicações em arqueologia e em áreas portuárias. Deverão conhecer e
serem capazes de selecionar os métodos mais adequados a aplicar em cada situação, conhecer os

equipamentos e o seu princípio de funcionamento, e serem capazes de planear e realizar as campanhas de
aquisição desses dados no campo ou em ambiente aquático, e efetuarem o processamento básico e a

interpretação dos resultados obtidos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The students approved in this course should have a global overview of the fundamentals of the geophysical

methods applied in engineering, from Civil Engineering and Geotechnical applications, the Mining and Oil and
Gas Engineering, including also applications in archeology and in port areas. They should also know and be able

to select the most appropriate methods to be applied in each particular situation, know the equipments and their
principles of operation. Finally, they should be able to plan and carry out onshore and offshore geophysical
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surveys, and carry out the basic processing and interpretation of the results.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Revisão de conceitos de análise e Álgebra Vectorial. Tensores. sísmicos. Teoria da Elasticidade, Lei de Hooke
generalizada em forma tensiorial e Propagação de Ondas. Soluções para a equação de Ondas. Absorção de
energia e partição em interfaces. Coeficientes de reflexão. Perfis de reflexão e refracção sísmica. Métodos

gravimétricos e magnéticos – aplicações em Engenharia e arqueologia. Métodos eléctricos. Potencial
Espontâneo, IP, Resistividade. Métodos electromagnéticos e magnetotelúricos. GPR. Fundamentos de

processamento e interpretação dos vários dados geofísicos.

6.2.1.5. Syllabus:

Review of fundametals of Algebra and vectorial analysis. Tensors. Seismic methods . Theory of Elasticity,
Generalized Hooke Law in Tensor notation and Wave Propagation. Solutions of the Wave Equation . Energy
absorption and partition at interfaces. Reflection Coefficients. Reflection and seismic refraction profiles. Gravity

and magnetic methods - applications in engineering and archeology . Electrical methods . Spontaneous potential
, IP , resistivity . Electromagnetic and magnetotelluric methods. GPR. Fundamental of the processing and

interpretation of the various geiphysical methods.

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

De forma aos alunos obterem uma visão global dos fundamentos dos métodos geofísicos aplicados em
Engenharia, são apresentados os fundamentos dos vários métodos geofísicos com o detalhe físico-matemático

adequado. Para os alunos conhecerem e serem capazes de selecionar os métodos mais adequados a aplicar
em cada situação, conhecerem os equipamentos e o seu princípio de funcionamento, e serem capazes de

planear e realizar as campanhas de aquisição desses dados, são realizadas 3 saídas de campo em que os
alunos adquirem dados numa área de estudo. De forma aos alunos serem capazes de efetuar o processamento

básico e a interpretação dos resultados, todos os dados adquiridos, assim como outros dados reais de
campanhas de campo são processados pelos alunos. Finalmente os alunos apresentam um relatório da

interpretação realizada dos vários tipos de dados, o que lhes dá uma visão integradora do potencial de cada um
dos métodos.

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

In order for the students to obtain a global vision of the fudamentals of the geophysical methods applied in
Engineering, the physical-mathematical fundamentals are presented with the adequate detail. In order for the

students to know and be able to select the mosr adequato geophysical methods to apply in each situation, know
the equipements and their working principle and be able to plan and carry outfield gephysical surveys, 3 field

work campains are carried out in the vicinity of the University in which the students acquire real data. In order
for the students to abe able to process and interpret the results, all acquired data together with other real
datasets are processed by the students using standard industry software. Finaly, the students present a

reporto f the processing and interpretation of the data, which gives them a global integrated perspective of the
potential of each method.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologias de ensino 
A matéria leccionada nas aulas teórica é acompanhada da observação de exemplos de campo e de variadas

secções geofísicas, de forma aos alunos melhor compreenderem os conceitos apresentados. Nas aulas
práticas, que incluem trabalho de campo com equipamentos geofísicos, os alunos efetuam a aquisição, o

processamento e a interpretação dos dados geofísicos, usando software típico da indústria.

Avaliação:
Avaliação contínua com 2 testes ou exame final para os alunos que não tiverem aprovação na avaliação

contínua (75%). Trabalhos práticos (25%). Nota mínima na Parte Escrita (média dos 2 testes, ou exame final):
6.5 Valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The main theoretical concepts presented in the classes are complemented with observation of numerous field
examples and geophysical sections, for the students to better understand the main concepts. In the practicals,

which include field work with geophysical equipment, the students perform the acquisition, processing and
interpretation of the various geophysical data.

Evaluation:
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Continuous evaluation with 2 tests or final exam for the students that were not approved in the continuous
evaluation procedure (75%). Practical works (25%). Minimum mark in written evaluation for approval in the

discipline (Average of the 2 tests or final exam): 6.5/20.

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

A matéria leccionada nas aulas teóricas é sempre acompanhada da observação de numerosos exemplos reais
de campo e de imagens geofísicas, de forma aos alunos melhor compreenderem os conceitos apresentados.

Os exercícios práticos das aulas e em casa, as aulas de campo com aquisição real de dados e os relatórios do
processamento realizado com software típico do utilizado na indústria, permitem aos alunos ganharem

experiência no processamento e interpretação dos dados geofísicos aplicados em Engenharia. Em particular,
os alunos adquirem numa mesma zona de campo perfis de refração sísmica, perfis de resistividade e perfis de
Radar (GPR), sendo estes resultados processados e interpretados de seguida de uma forma integrada. Os

alunos processam ainda uma linha de reflexão sísmica multicanal, com software da indústria.

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

The main concepts introduced in the theoretical classes are complemented by the observation of numerous real
examples from the field and from geophysical sections, so that the students can better understand the main
concepts. The practical exercises in the classes and at home , the field classes with real data acquisition and

the processing and interpretation reports, carried out using standard industry software, allow the students to
gain experience in the integrated processing and interpretation of geophysical data applied to engineering. In

particular, the students acquire in the same área profiles of seismic refraction data, resistivity and GPR and
these results are processed and interpreted in an integrated way. The studenta also process a multichannel

seismic reflection line with standard industry software.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
1. Ashcroft, W. (2011). A petroleum Geologists guide to seismic reflection, Wiley-Blackwell 

2. Reynolds, J M. (1997). An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, Wiley.
3. Dobrin and Savit (1988). Introduction to Geophysical Prospecting, , McGraw-Hill.

4. Sheriff, R. E. and Geldart, L. P. (1995). Exploration Seismology, Cambridge Univ. Press 
5. Telford, W., Geldart, L. P. and Sheriff, R. E. (1990). Applied Geophysics, Cambridge University Press 

6. . Jones, J. (1999). Marine Geophysics, Willey 
7. Fowler, C. M. R . (1990). The Solid Earth, Cambridge University Press.

8. Kearey, P. And Brooks (1995). Geophysical Exploration, Blackwell 
9. Machado, F. M. (1970). Curso de Sismologia, Junta Invest. Ultramar, Lisboa 11

10. Orellana, E. (1982). Prospeccion geoelectrica en corriente continua. Biblioteca Técnica Phillips 
11. Park, C., et al. (2007). Multichannel analysis of surface waves (MASW)—active and passive methods.
Leading Edge.

Mapa X - Economia e Legislação / Economics and Legislation (47544)

6.2.1.1. Unidade curricular:

Economia e Legislação / Economics and Legislation (47544)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha / 30h T

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

.

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

Introdução de noções fundamentais de economia e legislação. Aplicações.
Aquirir competências, conhecimento, compreensão, relacionamento e aplicação de conceitos dados,
nomeadamente sobre noções de economia; contabilidade empresarial; análise de custos industriais; legislação

industrial; legislação mineira; legislação do trabalho; legislação ambiental.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Introduction to fundamental concepts of Economics and Legislation. Applications. Acquire skills, knowledge,
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understanding, relationship and application of data concepts, including notions of Economics; business

accounting; industrial cost analysis; industrial legislation; mining legislation; labour legislation; environmental
legislation.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Noções de economia; contabilidade empresarial; análise de custos industriais; legislação industrial; legislação

mineira; legislação do trabalho; legislação ambiental. 
Enquadramento Jurídico dos trabalhos mineiros a céu aberto e minimização de efeitos sobre os ecossistemas.
Enquadramento Jurídico dos trabalhos mineiros subterrâneos. Acondicionamento de estéreis. 

Contaminação de recursos hídricos superficiais e subterrâneos por efeito das atividades extrativas e
transformadoras. Poeiras, lamas e efeitos do tráfico de veículos pesados. Casos históricos. Legislação laboral

e legislação ambiental.

6.2.1.5. Syllabus:
Notions of Economics; business accounting; industrial cost analysis; industrial legislation; mining legislation;

labour legislation; environmental legislation. 
Legal framework for open-pit miners jobs and minimize effects on ecosystems. Legal framework for

underground miners work. Sterile packaging. 
Contamination of surface and underground water resources effect of extractive and manufacturing activities.

Dust, sludge and effects of heavy vehicle traffic. 
Historical cases. Labour law and environmental law.

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

curricular.
Esta unidade curricular dotar os alunos dos conhecimentos fundamentais de economia e legislação que os

capacitam para o exercício de funções profissionais relacionados com a indústria extractiva e os recursos
geológicos em geral. Os trabalhos de grupo e os estudos de caso desenrolam-se em simulação de ambiente

empresarial.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This curricular unit to provide students fundamental knowledge of Economics and legislation to enable them to

exercise professional functions related to extractive industry and geological resources. The group work, case
studies are in simulated business environment.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico-práticas com exposição da matéria e resolução de casos de estudo ilustrativos. Apresentação de
exemplos de casos reais. Realização de trabalhos de pesquisa, quer individuais, quer em grupos, apresentação

oral dos mesmos em PowerPoint, e apresentação dos respectivos relatórios escritos em Word, sendo todos
estes elementos avaliados e formando a avaliação final.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical lessons with matters presentation and resolution of illustrative case studies. Presentation
of examples of actual cases. Realization of research works, individual or in groups, oral presentations on

PowerPoint and presentation of their written reports in Word, all these elements assessed and forming the final
assessment.

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

Pretende-se que os alunos adquiram através das aulas teórico-práticas os conhecimentos fundamentais às

atividades extractivas mineiras e aos recursos geológicos em geral, assim como à análise jurídica e económica
dos riscos inerentes.

A componente de trabalhos de grupo e estudo de casos possibilita aos alunos a aplicação de um conjunto
alargado de ferramentas que lhes permitirão consolidar os conhecimentos adquiridos.

Por último, estes trabalhos, a desenvolver ao longo do semestre, possibilitam aos alunos consolidar os
conhecimentos e desenvolver as competências traduzidas nos objetivos da UC, algumas delas transversais,

tais como, a capacidade de trabalhar em equipa ou a comunicação oral e escrita.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended that the students acquire theoretical and practical lessons through fundamental knowledge mining

extractive activities and geological resources in General, as well as the legal and economic analysis of inherent
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risks. The component of group work, case studies allows students to apply a wide range of tools that will allow

them to consolidate the knowledge acquired. Finally, this work, to develop throughout the semester, allow
students to consolidate the knowledge and develop the skills translated in UC's goals, some of which are cross-

cutting, such as the ability to work as a team or the written and oral communication.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
SME Mining Engineering Handbook: SME Ed. Peter Darling 2011

SME Mining Engineering Handbook: SME Ed. H. Hartman 1992
Evaluación y Diseno de Explotaciones Mineras: M. Bustillo Revuelta e C. Lopéz Jimeno 1998

Mapa X - Obras Subterrâneas e Escavações / Underground Works (47719)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Obras Subterrâneas e Escavações / Underground Works (47719)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Manuel João Senos Matias / 60h TP

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Introduzir as técnicas de amostragem a caracterização de maciços rochosos e a sua importância em Obras

Subterrâneas.
Parâmetros geotécnicos e dimensionamento: desmonte, suporte, métodos.

Organizar e planear a execução de obras subterrâneas e excavações.
Principais Métodos de Exploração Subterrânea.

Competências:
Conhecer regras de segurança, organizar, planear obras subterrâneas.

Amostrar maciços rochosos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Introduce the sampling and characterization tecnhiques of rock fomations and their importance in Underground

works and excavations.
Planning and conducting all te operations related with underground works, excavations and minig exploitation

methods.
Learning outcomes
Understanding the safety procedures, planning, and organization of underground works and excavations.

Rock formation sampling.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1 Estudos geológicos e geotécnicos de superfície e subsuperfície. Planificação e adequação das campanhas de
prospecção geotécnica. Apresentação dos dados. Classificações geotécnicas de maciços rochosos e

parâmetros geotécnicos. 
2.Análise do controlo estrutural das instabilidades. A rotura dos maciços. A tensão e deformação das
cavidades.

3.Ventilação. Princípios gerais, circuitos, equipamento.
4.Dimensionamento das aberturas. As curvas de reação do terreno e revestimentos. Tipos de revestimentos,

dimensionamento e domínios de aplicação. Métodos de escavação. Controlo e monitorização
5.Poços: localização; secção; perfuração: metodologia; critérios de escolha; aplicação. Revestimento de

poços: tipos; materiais; execução; cálculo dos revestimentos; reparação. Perfuração de chaminés e poços
interiores; aprofundamento de poços em serviço. Equipamento de poços. 

6.Métodos de exploração subterrânea: Traçagem e desmonte: Câmaras e Pilares, “Shrinkage”, “Cut and Fill”,
Sublevel e Block Caving.

6.2.1.5. Syllabus:

Surface and underground geological and geotechnical studies. Cavity stress and deformation. Ground reaction
curves and support. 
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Excavation methods (explosives and no explosives). Total and partial section. Wells, tunnels and cavities.

Support. Geothecnical parameters and dimensioning
Equipment and monitoring.
Principles of ventilation.

Underground Exploitation Methods: Chambers and Pilliards, Shrinkage, Cut and Fill, Sub-Level and Block Caving

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

curricular.
Os objectivos programáticos são conseguidos pela sua subdivisão nas tarefas inerentes ao planeamento e
execução de obras subterrâneas. Assim são abordados temas como a segurança e legislação, estudos e

caracterização geotécnica, arranque, suporte, transportes e ventilação. A visualização de vídeos escolhidos e
de visitas de estudo permite aos alunos um contacto estreito com a realidade industrial e as diferentes fases de

trabalhos subterrâneos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The objectives are reached by dividing the tasks involved in the different phases of underground works.

Therefore the themes to be introduced are geotechnical studies, security and legislation, excavation techniques,
support, transports, ventilation.

Videos films are used as aids and field trips lead student to a close contact with the industry.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas expositivas, projecção de vídeos e visitas de estudo
A avaliação de conhecimentos consiste num exmae final e na avaliação de um relatório/trabalho sobre um tema
escolhido

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures, vídeo projection and field trips.

The evaluation consists on a final exam and on a small research work about a chosen topic.

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

Normalmente as turmas são curtas e as aulas permitem um contacto mais estreito com os estudantes. Por
isso é possível explorar temas em particular e produzir relatórios individuais sobre um tema que cada aluno

tenha maior interesse. Um exame final complementa a avaliação.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Usually the class has less than 10 students. So close contact is possible between the teacher and the students

and it is possible to explore some themes with more detail and produce a small report on a particular subject.
The final exam complements the evaluation procedures.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

MIning Engineering Handbook, American Society of Mining Engineers,
Brady and Brown, Rock Mechanics for underground mining

Goodman, Engineering geology: rock in engineering construction
Vários apontamentos policopiados e videos/films retirados da internet

Teacher personnal notes handout to students, videos/films from the internet

Mapa X - Geotecnia Rodoviária e Pavimentação / Geotechnics for Roads and Pavements (47606)

6.2.1.1. Unidade curricular:

Geotecnia Rodoviária e Pavimentação / Geotechnics for Roads and Pavements (47606)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Agostinho António Rocha Correia e Almeida da Benta / 60h TP

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
.
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

A disciplina de Geotecnia Rodoviária e Pavimentação pretende dotar os alunos de bases sólidas no âmbito do
projeto geotécnico para estradas, materiais para pavimentação e dimensionamento de pavimentos, bem como,

drenagem superficial e subsuperficial de infraestruturas de transporte, de modo a que estes adquiram as
competências necessárias para a realização de projetos de terraplenagens e adquiram as bases para

compreender o comportamento dos pavimentos, materiais envolvidos e seu controlo de qualidade.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The UC Geotechnics for Roads and Pavements gives to the students the initial background in geotechnical

design for roads, pavement materials and pavement structures design, as well, surface and subsurface
drainage in transport infrastructures. It gives the most important skills to develop road design projects

especially in planning of earthworks and the basic elements to understand the behaviour of the pavements,
materials involved and its quality control

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

TERRAPLENAGENS PARA INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE:
Revisão de conceitos de mecânica dos solos

Terraplenagem, procedimentos de construção e de controlo de qualidade
Movimentação de terras.

PAVIMENTOS. CONSTITUIÇÃO E MATERIAIS:
Noções gerais 

Aglutinantes betuminosos
Agregados
Betões betuminosos

Formulação das misturas betuminosas 
Características superficiais dos pavimentos

Tecnologia de Pavimentação. Execução e controlo de qualidade
DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS: 

Princípios de dimensionamento. Critérios de ruína
Ações sobre o pavimento

Caracterização dos materiais para efeito de dimensionamento
Métodos expeditos 

DRENAGEM EM INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTE:
Funções da drenagem. Tipos de sistemas de drenagem e principais órgãos
Cálculo de caudais de ponta de cheia

Dimensionamento hidráulico de aquedutos. Colocação de aquedutos
Aplicação prática relativa ao dimensionamento hidráulico de aquedutos

Colocação dos órgãos de drenagem superficial
Dimensionamento hidráulico de valetas e valas

6.2.1.5. Syllabus:

GEOTECHNICS FOR ROADS 
Fundamental of soil and rock characterization. 

Soil compaction.
Construction methods and quality control.

Earthworks amounts and earthworks balancing process.
MATERIALS USED IN ROAD PAVEMENTS:

Refinery bitumen, natural asphalts, cutback bitumen, bitumen emulsions, modified bitumen
Cements and limes

Mineral aggregates
INTRODUCTION TO PAVEMENT DESIGN

Evolution of the road pavement
Layers of a road pavement (types and functions)
Flexible pavement design methods

Bituminous mix design
Advanced mix design methods

PAVEMENTS DESIGN: 
Analytical design of flexible pavements 

Pavement design life and design loading 
Structural analysis of layered elastic systems 

Layer characterization for purposes of structural analysis 
Damage and performance models.
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Rigid pavement design considerations
SURFACE AND SUBSURFACE DRAINAGE FOR ROADS:

Estimating the surface run-off 
Types and uses of surface drains 
Sub-surface moisture control

Design of conventional longitudinal drains

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

curricular.
Os conteúdos apresentados correspondem aos conceitos teóricos e práticos fundamentais para que os alunos
possam desenvolver projetos e supervisionar trabalhos no âmbito de terraplenagens, pavimentação e

drenagem de estradas e assim atingirem os objetivos da Unidade Curricular.

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

The contents correspond to the theoretical and practical fundamental concepts for students to design and
manage projects of earthworks, pavement manufacturing and drainage of roads in order to achieve the

objectives of the course.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As atividades propostas compreendem um conjunto de tarefas que combinam a aquisição de conhecimentos

teóricos com o desenvolvimento de capacidades práticas. 
As aulas são de índole teórico prático com a apresentação dos conteúdos sob a forma de exposição teórica

seguida de aplicações práticas. A avaliação mista, composta por um trabalho prático a realizar ao longo do
semestre letivo e por um exame final na época de exames.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The activities suggested include theoretical issues and practical activities. These practical activities are
developed in practical works that contain all areas of UC program.

The lessons are TP-theoretical and practical, with oral exposition of the subjects and the practical applications
of these issues. The evaluation is completed whit a practical work which is done in TP lessons and a final exam

at the end of the course.

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

A apresentação teórica tem como objetivo dar a conhecer as bases e os princípios do projeto, nas aplicações
teórico-práticas e no projeto prático esses princípios são aplicados, para chegar ao final do curso a saber fazer

o projeto geométrico de estradas.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical presentation aims to make known the bases and fundamentals of the project issues, the

theoretical-practical applications and the practical works make use of these principles to achieve the objectives
of the course –how to execute earthworks, how to design drainage networks, how to design pavement

structures and understand the behaviour of the pavements.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Traffic and Highway Engineering. FOURTH EDITION

Nicholas J. Garber; Lester A. Hoel
University of Virginia

1230p

Highways. Fourth Edition. 
C.A. O´Flaherty. 
Butterworth Heinemann ed. 2002.

F. Branco; P. Pereira; Picado-Santos, L.- Pavimentos Rodoviários. 

Editora Almedina, 2005.

Mapa X - Legislação e Direcção de Obras / Site Construction Management and Legal Requirements (47654)
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6.2.1.1. Unidade curricular:

Legislação e Direcção de Obras / Site Construction Management and Legal Requirements (47654)

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

Maria Fernanda da Silva Rodrigues / 60h TP

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
.

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

Identificar e utilizar conceitos aplicáveis à construção. 
Identificar os intervenientes na construção, momentos de intervenção, funções e responsabilidades, as fases

de um projeto, os recursos humanos duma obra.
Analisar, interpretar e aplicar os regimes jurídicos aplicáveis à construção.

Desenvolver, instruir e analisar os procedimentos de concurso e de licenciamento.
Calcular a revisão de preços de empreitadas.

Preencher o livro de obra, elaborar a ficha técnica da habitação.
Elaborar o caderno de encargos, organizar o Dossier da empreitada.

Aplicar as regras e efetuar medições na construção.
Calcular custos diretos, indiretos e de estaleiro, unitários compostos, estruturar e efetuar orçamentos.
Utilizar ferramentas informáticas para medições e orçamentos.

Classificar os equipamentos, identificar modalidades de utilização e as suas vantagens e desvantagens;
calcular os seus custos. 

Identificar elementos, condicionantes; dimensionar e organizar e desenvolver o projeto de estaleiro.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Know the function of the actors in this sector.

- Know the legal requirements applied to the construction sector.

- Prepare the procurement process.

- Make construction works measurements, the bill of quantities, and budgets.

- Organize and prepare a site work.

- Design the construction site.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Conceitos, terminologia, e legislação aplicável: Terminologia: intervenientes no sector da construção e
respetivas funções e responsabilidades.

Recursos humanos na construção. Contrato Coletivo de Trabalho. Regime de acesso e permanência na
construção. Código dos Contratos Públicos. Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. Regime Jurídico

das qualificações profissionais.
Fases de um projeto de construção.
Revisão de Preços. Livro de Obra. Ficha Técnica da Habitação.

Caderno de encargos. Faseamento e encadeamento das atividades de construção. Afetação de recursos.
Preparação, organização da Empreitada.

Regras e objetivos das medições na construção.
Custos e Orçamentação: Estrutura de um orçamento. Quantificação de Custos. Apresentação do orçamento.

Utilização de softwares para a execução de medições e orçamentos. Metodologia BIM.
Classificação de Equipamentos, modalidades de utilização, cálculo de custos.

Organização do estaleiro: elementos, condicionantes, projeto.

6.2.1.5. Syllabus:
Legal requirements applied to the construction sector.

Role and responsibilities of the construction actors during the design and execution phase.

The procurement process.
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Construction works measurements: objectives and rules. The bill of quantities. Budget calculation. Software

application and introduction of BIM methodology.

Plan and prepare of a worksite: elements and interrelation. Study and design the construction working site,
including safety measures.

The general safety rules on construction site management including working equipment.

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

curricular.
A análise das fases de um projeto de construção permite atingir os objetivos relativos ao processo de

construção (projeto, licenciamento, concurso, adjudicação) e da instrução dos seus procedimentos. 
A análise da legislação aplicável ao setor da construção civil e obras públicas permite a sua interpretação e
aplicação, bem como a identificação das responsabilidades e funções dos intervenientes no setor da

construção, aplicar os procedimentos de concursos de empreitadas de obras públicas e instruir licenciamentos
de obras particulares, calcular a revisão de preços de empreitadas, preparar os elementos de uma empreitada.

O estudo dos objetivos e regras de medição e de orçamentação permitem a elaboração de medições e
orçamentos.

A identificação e dimensionamento dos elementos e condicionantes de um estaleiro permitem desenvolver o
seu projeto. A classificação de equipamentos, modalidades de utilização, cálculo de custos permite efetuar

uma gestão eficaz dos mesmos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The study and analysis of a construction project phases including the licensing and procurement process lead

to the achievement of the goals relating to knowledge of the entire process of construction (design, licensing,
and procurement).

The study of the objectives and measurement rules of construction works leads to the acquisition of knowledge
for the preparation of bill of quantities and budgets.

The study and dimensioning of the construction site, in conjunction with the respective interrelation allows the
acquisition of knowledge necessary to develop the building site design. The typologies of the construction site
equipment management, the calculation of its costs permit to do a more efficient equipment management.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Ao longo do processo expositivo em português e inglês, com recurso a meios audiovisuais, procurar-se-á

recorrer ao questionamento sobre os conceitos que se procuram promover
A aprendizagem baseada na resolução de problemas leva o aluno a desenvolver a sua autonomia na pesquisa

e resolução de casos, tendo de:
Resolver exercícios práticos
Resolver casos de estudo em grupo, através dos quais têm que analisar, interpretar e aplicar os diversos

conteúdos lecionados
Utilizar softwares para medição e orçamentação

Recorrer a plataformas públicas utilizadas pelas entidades licenciadoras e reguladoras: Câmaras Municipais;
IMPIC; BASE

Apresentar oralmente os trabalhos práticos
É feita uma introdução e depois uma exploração pelos estudantes à metodologia e softwares BIM aplicáveis à

direção de obra
São realizadas visitas de estudo a estaleiros de construção

Classificação final: 70% do exame final + 25% realização das fichas de trabalho, trabalhos práticos e
apresentações nas aulas + 5% assiduidade

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Expositive and interrogative method and case studies resolution.
Lecturer explanation of the main concepts related with site construction management, integrated with

interrogative method.
Exercises resolution.
The students are required to work in group, to research and develop applied practical works related with the

subjects presented.
The works are submitted to oral presentation.

Software for measurements and budget calculation are used.
BIM methodology and specific software are introduced to the students.

Construction site visits are organized.
The students’ evaluation will be obtained through the development of practical works and with a final exam.
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Final mark = 70% final exam + 25% practical works + 5% attendance.

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

curricular.
A exposição dos conteúdos programáticos, com recurso ao método interrogativo, permitirá aos alunos

adquirirem os conhecimentos para analisarem, interpretarem e aplicarem o quadro legislativo e regulamentar
aplicável ao setor das obras públicas e particulares, para identificarem os respetivos intervenientes, funções e
responsabilidades, para desenvolverem e aplicarem os procedimentos de um concurso de uma empreitada de

obras públicas e instruírem um processo de licenciamento de obras particulares, para efetuarem revisões de
preços, desenvolverem o dossier da empreitada e a correspondente matriz de competências dos

intervenientes, preencherem o livro de obra e desenvolverem a ficha técnica da habitação. Permitirá ainda a
aplicação de conhecimentos na medição e orçamentos de projetos de construção, na gestão de equipamentos

de estaleiro e na elaboração do projeto de estaleiros.
Outras metodologias de ensino, como a resolução de problemas e exploração de software técnico, permitirão

que os estudantes apliquem efetivamente os conhecimentos, capacidades e atitudes que vão construindo; do
mesmo modo através da elaboração de exercícios, de trabalhos práticos e estudos de caso em grupo, com a

respetiva apresentação oral, proporcionarão competências necessárias para saberem desempenhar as
funções e atividades de direção de obra. A exploração de plataformas de entidades licenciadoras e reguladoras
permitem o contacto com as mesmas e com os respetivos procedimentos. Aulas de campo permitirão ainda o

contacto com os sistemas de coordenação de segurança, de direção de obra e de fiscalização de obras e com
a respetiva interação. A utilização de softwares específicos e metodologias inovadoras procurarão

desenvolver diferentes capacidades do aluno como as de exploração. Estas metodologias procurarão ainda o
desenvolvimento de capacidades e atitudes/valores como os relativos a/ao: trabalhar em equipa; analisar e

desenvolver soluções, de interligar os conhecimentos e proceder à sua aplicação e de investigar e aplicar
novas metodologias.

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

The expositive method, in conjunction with the interrogative one, will permit students to acquire the essential
theoretical concepts in the scope of construction management, to apply the legal and technical requirements at

the procedure and site level. The case studies, the practical works, and the construction sites visits will give
students the skills to effectively apply: the knowledge acquired to develop a process of design, licensing, and

procurement; to develop the measurement of a construction, 
the bill of quantities and budgets; the study and dimensioning of the construction site design, and to make the

most efficient equipment management.
This methodology also permits to develop the following students` skills: 

Work team capacity.
Speak and writing skills.
Resources’ management.

Research skills.
Management skills.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Direcção de Obras, Rodrigues, Fernanda, UA, 2015.

Curso sobre Regras de Medição na Construção. Fonseca, M. S., LNEC, 2010.
Informações Sobre Custos – Fichas de Rendimentos. Manso, A. Costa; Fonseca, M. Santos; Espada, J. C.,
LNEC, 2010.

Manual de Estaleiros de Construção de Edifícios. Branco, J. P.; Farinha, J. S. B., LNEC, 1981.

Anotações sobre o Código dos Contratos Públicos. Borges, A.L.; Rodrigues, Maria Fernanda; Macedo, J., Verlag
Dashofer Portugal, 2009.

Coordenação, Direcção e Gestão de Obras; Rodrigues, Fernanda; Macedo, J.; Aragão, João; T., Manuel, Verlag
Dashöfer Portugal, 2008.

Organização e Gestão de Obras. Reis, A. C., Edições Técnicas ETL, Ldª. Lisboa, 2009.
Construction Management. Halpin, D.W.; Woodhead, R.W., Ed. John Wiley & Sons, Inc., 1997.

Modern Construction Management. Harris, F.; McCaffer, R.; Edum-Fotwe, F., Blackwell Publishing, 2006.
Código dos Contratos Públicos. Jorge Andrade da Silva. Livraria Almedina, 2014.

Mapa X - Mecânica dos Solos II / Soil Mechanics II (46473)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Mecânica dos Solos II / Soil Mechanics II (46473)
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):

Joaquim Miguel Gonçalves Macedo / 60h TP

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se que os estudantes compreendam o comportamento mecânico dos solos (em particular a sua

resistência). Serão introduzidos conceitos, teorias e métodos correntemente usados no projeto de estruturas
de Engenharia Civil condicionadas pela resistência dos maciços terrosos.
Os estudantes deverão desenvolver as competências seguintes, tendo no final de ser capazes de:

Enunciar e aplicar os conceitos base da resistência ao corte dos solos (granulares e argilosos) e proceder à
sua avaliação a partir de resultados de ensaios;

Determinar os estados de tensão de um maciço de solo sob diversas condições. Avaliar a existência de rotura;
Calcular impulsos de terras em estruturas;

Dimensionar muros de suporte gravidade;
Analisar a estabilidade de taludes e de prescrever medidas para sua estabilização;

Definir uma campanha de ensaios;
Utilizar ferramentas informáticas para resolver problemas de Mecânica dos Solos;

Demonstrar capacidade de trabalhar em equipa;
Comunicar por via oral e escrita.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

In this course it is intended that the students understand the mechanical behaviour of soil (in particular, its
strength). Concepts, theories and methods generally used for the design of civil engineering structures and

applicable to works where the strength of soils is conditioning the stability will be presented.
The students should develop the following competences:

•Understand the fundamental concepts of shear strength of soils (granular and clay) and their evaluation from
test results;
•Determine the stress state in a soil mass under different conditions. Analyse the existence of rupture;

•Calculate the lateral thrust in structures;
•Design retaining walls;

•Analyse the stability of slopes and prescribe solutions to stabilise them;
•Define a field test campaign;

•Use computer programmes to solve problems of Soil Mechanics;
•Demonstrate capacity to work in teams;

•Communication skills (oral and writing).

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Resistência ao corte e relações tensões-deformações nos solos (areias e argilas): rotura nos solos; critérios

de rotura de Mohr-Coulomb e de Tresca; ensaios em laboratório (triaxial, de corte directo e de corte direto
simples); liquefação; ensaios drenados e não drenados; parâmetros de resistência em tensões efectivas;

parâmetros de pressões intersticiais; resistência não drenada; anisotropia de resistência em argilas.
Impulsos de terras ativo e passivo: coeficientes; método de Rankine; tabelas de Cáquot-Kérisel; método de

Coulomb; impulsos sob condições sísmicas – teoria de Mononobe-Okabe.
Dimensionamento de muros de suporte gravidade: tipos de muros; coeficientes de segurança globais e
parciais; verificação da segurança (convencional e Eurocódigo 7).

Estabilidade de taludes e aterros: taludes infinitos; método dos blocos; método das fatias; estabilidade em
maciços de argila.

Ensaios “in situ” e amostragem: ensaios CPT e CPTU; SPT; VST; sísmicos; penetrómetro dinâmico; carga em
placa.

6.2.1.5. Syllabus:
Shear strength and stress-strain relationships in soils (sands and clays): failure in soils; Mohr-Coulomb and
Tresca failure criteria; laboratory tests (triaxial; direct shear and direct simple shear); liquefaction of sands;

drained and undrained tests; failure envelope in terms of effective stresses; pore-pressure parameters;
undrained strength; anisotropy of the undrained strength.

Lateral earth pressures: active and passive lateral earth pressure coefficients; Rankine method; Cáquot-
Kérisel table; Coulomb method; lateral earth pressure under seismic conditions - theory of Mononobe-Okabe.

Earth retaining structures: types of retaining walls; stability of retaining structures (global safety factors and
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partial safety factors - Eurocode 7). 
Stability of slopes and embankments: infinite slopes; method of sliding blocks; method of slices; stability of
embankments and cuts in clay.

Sampling and in situ tests: Field tests - CPT and CPTU; SPT; VST; seismic; dynamic penetrometer; load plate

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

curricular.
A unidade curricular (UC) de Mecânica dos Solos II surge na sequência da UC de Mecânica dos Solos I e

pretende complementá-la. Assim, nesta UC são tratados conceitos, teorias e métodos vulgarmente utilizados
na Engenharia Civil para a conceção ou construção de obras, estruturas ou seus componentes que de alguma
forma sejam condicionadas pelo comportamento mecânico dos maciços terrosos onde se encontram

implantadas.
Com os conteúdos programáticos desta UC, procura-se dotar os estudantes de mais conhecimentos no

domínio da Mecânica dos Solos, de modo a que sejam capazes de avaliar qualitativamente e quantitativamente
o comportamento mecânico dos solos, nomeadamente verificar a existência de rotura. Por outro lado, os

estudantes deverão ser capazes com os conhecimentos adquiridos dimensionar corretamente muros de
suporte do tipo de gravidade e verificar a estabilidade de taludes e aterros.

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

The Soil Mechanics II course follows the Soil Mechanics I course and intends to complement it. Thus, in this
course there is an approach to concepts, theories and methods commonly used in civil engineering for the

design and construction of structures or their components that are somehow conditioned by the mechanical
behaviour of soil masses where they are implanted.

The syllabus of this course seeks to provide students with more knowledge in the field of soil mechanics, so
that they are able to assess qualitatively and quantitatively the mechanical behaviour of soils, particularly the

verification of the existence of rupture. On the other hand, with the knowledge acquired the students should be
able to properly design retaining walls and verify the stability of slopes and embankments.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico-práticas com exposição dos conteúdos programáticos e resolução de exercícios ilustrativos.
Apresentação de exemplos o mais próximo possível de casos reais.

Realização de trabalho prático de avaliação, em grupo (quatro estudantes por grupo) usando uma estratégia de
ensino-aprendizagem do tipo colaborativo. Esse trabalho tem como objetivo a aplicação prática dos assuntos

lecionados e é composto por componente laboratorial e numérica, recorrendo a software especializado. No final
os estudantes realizam um relatório escrito.
Na unidade curricular de Mecânica dos Solos II, a avaliação será do tipo discreta composta por dois elementos.

Esses elementos serão um trabalho prático escrito, a entregar no final do semestre e uma prova escrita a
realizar na época de exames.

O peso relativo de cada um desses elementos será o seguinte:
• 30% para o trabalho prático;

• 70% para a prova escrita.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical lessons with exposure of the syllabus and application of concepts through problem

solving. Presentation of real cases as examples.
Development of a team project prepared in group (4 students each) using a collaborative learning strategy. This

project will need laboratory tests and numerical calculations using specialized software and will focus on all
matter taught. Students will have to write a report of the work done.

In the course of Soil Mechanics I, the assessment will be discrete type with two elements.
These elements will be the team project, which report must be delivered at the end of the semester, and a

written test to be held at the exam period.
The relative weight of each of these elements is as follows:
• 30% for the team project;

• 70% for the written test.

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

curricular.
Pretende-se que os estudantes adquiram através da componente teórica das aulas teórico-práticas (TP) os

conhecimentos fundamentais ligados à avaliação da resistência ao corte dos solos e de que modo se pode
verificar a ocorrência de fenómenos de rotura. Serão ainda expostos de forma teórica os conceitos
fundamentais e os métodos que possibilitam a determinação de impulsos de terra, cuja ação é crucial no

dimensionamento de muros de suporte. Também os aspetos relacionados com a estabilidade de taludes e
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aterros, bem como, com as questão da amostragem e dos ensaios “in situ” serão objeto de exposição nas

aulas, com o objetivo dos estudantes obterem esses conhecimentos.
A componente prática dessas aulas possibilitará aos estudantes a aplicação de um conjunto alargado de

ferramentas que lhes permitirão prever e avaliar o comportamento dos solos relativamente à sua resistência,
bem como dimensionar estruturas de suporte e verificar a estabilidade de taludes naturais e de aterros. Será

esta componente prática que possibilitará aos estudantes a aplicação dos conhecimentos adquiridos na
componente teórica das aulas TP.

Por último, o trabalho prático, a desenvolver ao longo do semestre, possibilitará aos estudantes consolidar os
conhecimentos e desenvolver/aperfeiçoar as competências traduzidas nos objetivos da UC, algumas delas
transversais, tais como, a capacidade de trabalhar em equipa ou a comunicação oral e escrita. Para a

elaboração desse trabalho é essencial a realização de ensaios laboratoriais e a utilização de ferramentas
numéricas que serão mais tarde úteis na atividade futura de profissional de engenharia.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
It is intended that students acquire through the theoretical component of the theoretical-practical (TP) lessons
the fundamental knowledge related to the evaluation of the shear strength of soils and their interpretation. Some

concepts will be exposed in a theoretical way, such as the fundamental concepts and methods that allow the
determination of lateral earth pressures, crucial to design retaining walls. Also, aspects related to the stability of

slopes and embankments, as well the issue of soil investigation will be object of these lessons, with the goal of
students obtain such knowledge.

The practical component of the TP lessons will enable students to apply a broad set of tools that will allow them
to predict and evaluate the behaviour of soils in relation to their resistance, in terms of shear strength, design

retaining walls and verify the stability of natural slopes and embankments. Is this practical component which
will enable students to apply the knowledge acquired in the theoretical component of the TP lessons.

Finally, the team project developed throughout the semester will allow students to consolidate the knowledge
and develop the skills that are course objectives. Some of those skills are transversal such as the capacity to

work in teams or the oral and written communication skills. To carry out the team project, work is essential
executed through laboratory tests and use of numerical tools that will later be useful in future professional
engineering activity.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Manuel Matos Fernandes (2006) - Mecânica dos solos. Vol I: Conceitos e princípios fundamentais, FEUP

Edições, Porto; 2006.
Manuel Matos Fernandes (2011) – Mecânica dos Solos. Vol II: Introdução à engenharia geotécnica, FEUP
Edições, Porto; 2011.

EUROCÓDIGO 7 - NP EN 1997-1:2010 – Projecto Geotécnico. Parte 1: Regras Gerais. IPQ - Instituto Português
da Qualidade, Caparica.

EUROCODE 7 - EN 1997-2:2007 – Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing, CEN, Brussels.
Rodrigues, Carlos (2005), "Projecto assistido por ensaios I - Notas breves sobre ensaios in situ, no domínio da

Mecânica dos Solos", Mestrado Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra, 140p.

Mapa X - Geoquímica Aplicada / Applied Geochemistry (47605)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Geoquímica Aplicada / Applied Geochemistry (47605)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Eduardo Anselmo Ferreira da Silva / 30h TP + 30h P

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Este curso tem como principais objetivos:

- Observar e descrever os processos geoquímicos de superfície
- Usar os conhecimentos na análise de problemas relacionados com prospeção geoquímica e de índole

ambiental
- Adequar as técnicas e metodologias de recolha de dados em campo em função dos diferentes meios

amostrais;
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- Avaliar os dados e decidir sobre as abordagens mais adequadas em estudos de impacto ambiental e

avaliação de risco
- Utilizar os conceitos numa perspetiva multidisciplinar

- Citar adequadamente a informação recolhida da pesquisa bibliográfica na elaboração de relatórios
- Avaliar criticamente os resultados obtidos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The main objectives of the curricular unit are:
- To analyse and describe the geochemical processes in superficial environments;

- To apply knowledge to solve geochemical prospecting and environmental problems;
- Adapt the best techniques and methodologies for collecting field data according to the geological media;
- To assess data and propose the best solutions for risk assessment;

- Use of concepts in a multidisciplinary approach
- Adequate use of bibliographic information in the technical and scientific reports

- To discuss results in a critical way

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
MEIO AMBIENTAL SUPERFICIAL: MODELOS DE DISPERSÃO E TIPOS DE ANOMALIAS. Mobilidade e

Dispersão: Dispersão Química, Mecânica e Biológica. Modelos singenéticos e epigenéticos; Modelos clásticos,
hidromórficos e biogénicos. Anomalias: na cobertura residual; na cobertura transportada; nas águas naturais;

nos sedimentos de drenagem. Anomalias Bioquímicas; Indicadores geobotânicos. Aplicações em remediação
de solos.

ZONA DE ALTERAÇÃO: ASPECTOS GEOQUÍMICOS. Origem dos produtos e Processos de meteorização;
Processos mecânicos, biológicos, químicos; Fatores que afetam o processo de meteorização; Produtos da

meteorização.
GEOQUÍMICA E SAÚDE. Efeitos negativos dos minerais na saúde humana; medidas de controlo e remediação.

Efeitos positivos dos minerais na saúde humana; desenvolvimento de aplicações. Toxicologia, Patologia.
Métodos de investigação

A componente prática consiste em trabalho de campo, recolha de amostras, tratamento e análise e
interpretação de resultados

6.2.1.5. Syllabus:

SURFICIAL ENVIRONMENT: SURFICIAL DISPERSION PATTERNS. Mobility and Dispersion; Chemical,
Mechanical and Biological Dispersion. Classification, characteristics and form of surficial dispersion patterns.

Anomalies in residual overburden; in transported overburden; in natural waters; in drainage sediments.
Biogeochemical anomalies and Geobotanical Indicators. Application to soil remediation
WEATHERING: GEOCHEMICAL ASPECTS. Weathering processes: Origin and Processes of weathering;

Mechanical, Biological and Chemical processes; Factors affecting weathering processes; Products of
weathering.

GEOCHEMISTRY AND HEALTH. Negative effects of minerals in the human health; Control and remediation
methods. Positive effects of minerals in the human health; Applications of geological materials to solve health

problems. 3.3 Toxicology, Pathology. 3.4 Research methods.
PRACTICAL COMPONENT: Geochemical soil / sediment surveys: Sampling; Sample preparation and analysis;

Quality of data; Data interpretation

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

Compreender os princípios teóricos de Geoquímica Aplicada e aplica-los numa abordagem de prospeção
geoquímica ou ambiental; Caracterizar o meio ambiental de superfície; Saber definir anomalias geoquímicas;

Conhecer as técnicas laboratoriais para caracterização físico-química de solos, sedimentos e águas.
Interpretação dos resultados. Proteção Ambiental. Geoquímica e Saúde.

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

Knowledge and understanding of fundamental concepts in Applied Geochemistry ans apply in geochemical
prospecting and environmental studies, Understand the chemical aspects of the earth's surface and the major

biogeochemical pathways of important elements and substances. Knowledge of analytical techniques and
prospection methods with a special emphasis on mineral resources, pollutants and wastes. Environmental

Protection. Geochemistry and Health.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas formais teóricas e práticas laboratoriais. Saídas de campo para visita de antigas zonas mineiras, minas
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ativas e áreas industriais contaminadas com vista a colheita de amostras para realização dos trabalhos
laboratoriais. Trabalhos práticos realizados no Laboratório de Geoquímica Aplicada e Hidrogeoquímica

Avaliação
Avaliação de um trabalho temático (35%), Avaliação de uma apresentação oral sobre o trabalho temático

(15%); Avaliação do relatório prático (35%), Avaliação de uma apresentação oral sobre o trabalho laboratorial
(15%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical/Practical: lectures or exercices in classroom. Field trips to visit old mining areas, active mines,
contaminated industrial areas in order to collect samples to be analysed in the class lab. Practical: Sample

treatment and analysis in Applied Geochemistry and Hidrogeochemical laboratory.
Assessment: Evaluation of Thematic Work (State of Art) (35%); Oral Presentation of the Thematic Work (15%);

Evaluation of Written Report about the Practical Component (35%); Oral Presentation of the Thematic Work
(15%).

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

curricular.
A exposição dos conceitos em aulas teórico-práticas apoiadas em casos de estudo referenciados na literatura

internacional permite ao estudante uma melhor perceção das abordagens a ter em estudos de Geoquímica
Ambiental. Existe a preocupação de paralelamente o estudante desenvolver um trabalho temático que

complementa a informação fornecida ao longo do semestre e que é apresentada e discutida em sala de aula.
Com esta abordagem os estudantes discutem temas de grande relevância na área da Geoquímica Ambiental,

havendo sempre o cuidado de estabelecer a ligação entre Geoquímica / Ambiente / Saúde. Associando à
componente teórico-prática uma componente prática que passa pela preparação da saída de campo,
amostragem, preparação de amostras, análises e tratamento de dados os estudantes adquirem experiência na

aplicação dos conceitos e na elaboração de relatórios.

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

The presentation of the concepts in classes using case studies discussed in the international literature allows
students understanding the different approaches in Applied Geochemistry studies. Also, students develop a

working theme that complements the information provided during the semester and it is presented and
discussed in class. With this approach students discuss topics of great relevance in the field of Prospecting and
Environmental Geochemistry, and establishing the link between Geochemistry / Environment / Health issues.

Combining the theoretical-practical training with a practical component which involves field trip preparation,
sampling, sample preparation, chemical analysis and data processing, students gain experience in applying the

theoretical concepts and reporting.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Drever, J. (1997). The Geochemistry of Natural Waters - Surface and groundwaters environments (3rd ed).

Prentice Hall.
Gomes, C., & Silva, J. (2006) Os minerais e a saúde humana, benefícios e riscos. Gomes, C. e Silva, J. (Eds).

Hale, M., & Plant, M.J. (1994) Drainage Geochemistry. Elsevier, Amsterdam, xxvi: 766 pp.
Licht, O.A.B., Bandeira De Mello, C., & Silva, C. (Eds) (2007). Prospecção Geoquímica – Depósitos Minerais

Metálicos, Não-Metálicos, Óleo e Gás. Sociedade Brasileira de Geoquímica.
Rose, A.W., Hawkes, H.E., & Webb, J.S. (1991) - Geochemical in Mineral Exploration. Second Edition. Academic

Press, London
Selinus, O., Alloway, B., Centeno, J., Finkleman, R., Fuje, R., Lindh, U., & Smedley, P. (2013). Essentials of Medical

Geology. Impacts of the Natural Environment on Public Health. Elsevier Academic Press (Revised Edition).
Skinner, H.C.W., 2007.The Earth, source of health and hazards: an introduction to Medical Geology. Annual Rev.
of Earth and Plan. Sci., 35, 177-213

Mapa X - Argilas Curativas: Aspetos Industriais / Healing Clays: Industrial Aspects (43189)

6.2.1.1. Unidade curricular:

Argilas Curativas: Aspetos Industriais / Healing Clays: Industrial Aspects (43189)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha / 30h TP + 30h P
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6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
.

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

Identificar os principais tipos de Argilas Curativas. Conhecer as suas características fundamentais. 
Determinar as propriedades que uma argila curativa deve apresentar. Avaliar a qualidade necessária para as

diferentes aplicações, a partir do conhecimento de suas propriedades. Lidar com normas técnicas.
Dimensionar as características dos componentes dos produtos finais.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

Identify the main types of Healing Clays. Meet their fundamental characteristics. Determine the properties that a
healing clay must submit. Evaluate the quality required for different applications, from the knowledge of its

properties. Dealing with technical standards. Scaling characteristics of the components of the final products.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Argilas Curativas;Introdução.Geoquímica e saúde.Introdução à Geologia Médica.Efeitos negativos dos minerais

na saúde humana;Métodos de remediação e controle.Efeitos positivos dos minerais na saúde
humana;Aplicações de materiais geológicos para resolver vários problemas de saúde

Argilas Curativas:aspectos industriais.Propriedades tecnológicas relevantes das argilas:pH,área de superfície
específica,capacidade de troca iônica e íons trocáveis,adsorção e absorção,limites de consistência (limite

líquido e plástico)–índice de plasticidade, capacidade de expansão, limite de aderência, abrasividade, calor
específico, difusão de calor e tempo de arrefecimento, sais solúveis, retenção de água.Composição

mineralógica (XRD, SEM).Composição química (XRF, AAS, SEM-EDAX).Distribuição de tamanho de grão por
absorção de raios-x (Sedigraph)

Maturação.Certificação e normalização.Controle de qualidade.Desenvolvimento de microalgas durante a
maturação e efeito fisiológico de peloides;propriedades térmicas

6.2.1.5. Syllabus:

Mineralogical composition (XRD, SEM). Chemical composition (XRF, AAS, SEM-EDAX). Grain size distribution
by X-ray absortion (Sedigraph).

Healinçg Clays; Introduction. Geochemistry and Health. Introduction to Medical Geology. Negative effects of
Minerals in the Human Health; Control and Remediation Methods. Positive effects of Minerals in the Human

Health; Aplications of Geological Materials to solve several Health problems.
Healing minerals : industrial aspects. Relevant clay technological properties: pH, specific surface area, ion
exchange capacity and exchangeable ions, adsorption and absorption, liquid and plastic limits – plasticity index,

expandability, adherence limit, abrasivity, cooling rate, specific heat, heat diffusiveness, soluble salts, water
retention.

Maturation. Certification and normalization. Quality control. Prototype maturation plant. Microalgae development
during maturation and physiologic effect of thermal muds.properties.

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

curricular.
Esta unidade curricular pretende dotar os alunos dos conhecimentos que os capacitam para identificar,

conhecer as suas propriedades e características fundamentais das Argilas utilizáveis como Pelóides,
Dermocosméticos e na indústria farmacêutica. 

Os alunos ficam habilitados a avaliar qualitativamente e quantitativamente o comportamento dos mesmos e
compreender (e prever) as suas transformações após aplicação.

Conseguem lidar com:
As argilas (e outros minerais) com interesse comercial para aplicações em Saúde e Bem-estar. Tipos de

formulações, propriedades, aplicações e especificações. Tecnologias de extracção e tratamento.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course seeks to provide students of knowledge that enable to identify, meet their fundamental properties

and characteristics of the Clays usable as Pelóides, skin care, and in the pharmaceutical industry. 
Students are able to evaluate qualitatively and quantitatively the behavior and understand (and anticipate) their

transformations after application. 
They can handle with: 

Clays (and other minerals) with commercial interest for applications in health and well-being. Types of
formulations, properties, applications and specifications. Extraction and processing technologies.
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6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas teórico-práticas com exposição da matéria e resolução de exercícios ilustrativos. Apresentação de
exemplos de casos reais. Aulas práticas laboratoriais para determinação das diferentes propriedades e

ensaios tecnológicos, tentando representar sempre casos reais. Visitas de Estudo.
Realização de trabalhos de pesquisa, quer individuais, quer em grupos, apresentação oral dos mesmos em

PowerPoint, e apresentação dos respectivos relatórios escritos em Word.
Esta componente prática representa 50% da avaliação final. 50% será matéria teórica ministrada pelo docente.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical-practical lessons with matter and resolution of illustrative exercises. Presentation of examples of
actual cases. Laboratory practical classes for determination of different properties and technological tests,

always trying to represent actual cases. Study visits. Realization of research works, individual or in groups, oral
presentation on PowerPoint, and presentation of their written reports in Word. This practical component

represents 50% of the final assessment. 50% will be given by Professor theoretical matters.

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

Pretende-se que os alunos adquiram através da componente teórica das aulas teórico-práticas os
conhecimentos fundamentais à identificação e caracterização dos materiais argilosos e à análise do seu

comportamento para fins de Saúde e Bem-estar.
A componente prática dessas aulas possibilitará aos alunos a aplicação de um conjunto alargado de

ferramentas que lhes permitirão prever e avaliar o comportamento desses geomateriais.
Por último, o trabalho prático, a desenvolver ao longo do semestre, possibilitará aos alunos consolidar os

conhecimentos e desenvolver as competências traduzidas nos objetivos da UC, algumas delas transversais,
tais como, a capacidade de trabalhar em equipa ou a comunicação oral e escrita. Para a elaboração desse

trabalho é essencial a realização de ensaios laboratoriais que serão mais tarde úteis na atividade futura de
profissional de engenharia.

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

It is intended that the students acquire through theoretical component of theoretical-practical lessons
fundamental knowledge of the identification and characterization of clay materials and the analysis of its

behavior for health and well-being. The practical component of these classes will provide students with the
application of a wide range of tools that will allow them to predict and assess the behavior of these
geomaterials. Lastly, the practical work to develop throughout the semester, will allow students to consolidate

the knowledge and develop the skills translated in UC's goals, some of which are cross-cutting, such as the
ability to work as a team or the written and oral communication. For the preparation of this work is essential to

conducting laboratory tests that will be useful later in future professional activity.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Essentials of Medical Geology. Revised Edition, Editors: Olle Selinus, ISBN: 978-94-007-4374-8, 2013, Springer

Netherlands
Handbook of Clay Science, Edited by Faïza Bergaya and G. Lagaly, 2013, ELSEVIER, ISBN: 978-0-08-099364-5

Moura & Velho (2011). Recursos Geológicos de Portugal. Palimage, 571 p.
Velho, Gomes & Romariz (1998). Minerais Industriais. Gráfica de Coimbra, 591 p.

Mapa X - Geofísica Aplicada à Prospecção de Hidrocarbonetos / Geophysics Applied to Hydrocarbon Prospecting

6.2.1.1. Unidade curricular:
Geofísica Aplicada à Prospecção de Hidrocarbonetos / Geophysics Applied to Hydrocarbon Prospecting

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Filipe Fuentefria de Menezes Pinheiro / 30h TP + 30h P

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Os objetivos de aprendizagem devem descrever o que se espera que um estudante saiba, compreenda e/ou
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seja capaz de fazer no final do período de aprendizagem.

Os alunos que obtenham aprovação nesta disciplina deverão ter uma visão global dos fundamentos da geologia
do petróleo, dos sistemas petrolíferos e dos métodos geofísicos utilizados para a sua caracterização, em

particular os métodos de reflexão sísmica multicanal 2D e 3D. Deverão ser capazes de realizar a interpretação
estrutural e sismo-estratigráfica de secções secções sísmicas e blocos 3D em diversos contextos

geodinâmicos. Deverão igualmente ser capazes de identificar e cartografar falhas e horizontes em sísmica 3D
utilizando um software standard da indústria, e saber utilizar alguns dos atributos sísmicos mais comuns.
Finalmente deverão ser capazes de compreender a utilidade das diagrafias geofísicas em poços e ter uma ideia

básica de como se podem interpretar e utilizar para calibração dos dados sísmicos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The students approved in this discipline should have should know the fundamentals of petroleum geology and
petroleum systems, as well as of the geophysical methods used for their characterization, in particular 2D/3D

multichannel seismic reflection. They should be able to perform structural and seismo-stratigraphic
interpretations of 2D/3D seismic data from different geodynamical contexts. They should also be able to identify
and map faults and seismic horizons on 3D datasets using industry standard software and know how to use the

most common seismic attributes. Finally they should have understood the utility and fundamentals of
geophysical well logging and understand how these can be interpreted and used to calibrate seismic data.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução à geologia do petróleo e dos sistemas petrolíferos. Processos de rifting e formação de bacias
sedimentares. Revisão de conceitos básicos sobre a geração migração e retenção de hidrocarbonetos.

Interpretação estrutural e sismo-estratigráfica 2D e 3D. Sistemas turbidíticos e reservatórios clásticos e sua
identificação nos registos sísmicos. Reservatórios carbonatados e expressão na sísmica. Reservatórios

fracturados. Tectónica salina e reservatórios sub-sal. Atributos sísmicos. Detecção automatica/simulação de
falhas e fracturas. Interpretação prática de dados de reflexão sísmica multicanal 2D e 3D de qualidade variável

e de diversos contextos geodinâmicos. Calibração da sísmica com poços e diagrafias e cartografia de fácies.
Introdução à petrofísica e fundamentos de interpretação de diagrafias geofísicas.

6.2.1.5. Syllabus:

Introduction to petroleum geology and petroleum systems. Rifting processes and formation of sedimentary
basins. Revision of the basic concepts on the generation, migration and retention of hydrocarbons. Structural

and Seismo-Stratigraphic Interpretation of 2D/3D multichannel seismic reflection data. Turbidite systems and
clastic reservoirs, and their identification on seismic data. Carbonate reservoirs and their seismic expression.

Fractured reservoirs. Salt tectonics and sub-salt reservoirs. Seismic attributes. Automatic detection/simulation
of faults and fractures. Practical interpretation of 2D/3D multichannel seismic reflection data with variable

quality and from different geodynamic contexts. Calibration of seismic data with wells, logs and facies mapping.
Introduction to petrophysics and fundamentals of geophysical well log data interpretation.

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

curricular.
No programa são introduzidos os conceitos fundamentais de geologia de petróleo e sistemas petrolíferos e

descrevem-se os métodos geofísicos, em particular a reflexão sísmica 2D/3D, fundamentais para a
caracterização de reservatórios. Analisam-se os processos de rifting e de formação de bacias sedimentares

assim como as condições e processos necessários para a formação de hidrocarbonetos, a sua migração e
acumulação. Descrevem-se os principais sistemas petrolíferos siliciclásticos e carbonatados, em diferentes
ambientes geodinâmicos assim como o papel do sal. Introduzem-se os conceitos fundamentais de

interpretação estrutural e sismo-estratigráfica, assim como os principais atributos sísmicos e faz-se a sua
aplicação a situações reais. Inclui-se ainda uma introdução à petrofísica e aos principais métodos utlizados em

diagrafias geofísicas em dados de poços, e explica-se como se procede à sua interpretação e utilização para
calibração dos dados sísmicos.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's objectives:
Fundamentals of petroleum geology and petroleum systems and the most important geophysical methods for

hydrocarbon reservoir characterization are introduced first, in particular 2D/3D multichannel reflection
seismics. Next, rifting processes and sedimentary basin formation processes are introduced together with

hydrocarbon generation mechanisms, migration and accumulations. The main siliciclastic and carbonate
systems are described in various geodynamic settings as well as the role of salt diapirism and mud volcanism

in different contexts. Fundamental concepts on structural and seismo-stratigraphic interpretation are
introduced, as well as seismic attributes used in seismic interpretation, with application to case studies. Finally

an introduction to petrophysics and the main geophysical well log methods is presented, followed by well log
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interpretation and applications , including seismic-to-well ties.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

A matéria teóricas é acompanhada da observação de exemplos de campo e sísmica, de forma aos alunos
melhor compreenderem os conceitos apresentados. Nas aulas práticas e trabalhos de casa, os alunos

efectuam a interpretação estrutural e sismo-estratigráfica de secções de reflexão sísmica com qualidade
variável, em sistemas petrolíferos em diferentes contextos geodinâmicos, de forma a obterem prática na

interpretação e consolidarem os conceitos aprendidos nas aulas teóricas. Para além da interpretação de
secções sísmicas em papel, é feita uma interpretação em workstation de falhas e sequências sismo-
estratigráficas num bloco 3D, assim como uma breve introdução à interpretação de diagrafias geofísicas em

poços.

Avaliação:
Avaliação contínua com 3 mini-testes ou exame final para os alunos que não tiverem aprovação na avaliação

contínua (75%). Trabalhos práticos (25%). Nota mínima na Parte Escrita (média dos 3 testes, ou exame final):
6.5 Valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The main theoretical concepts are complemented with observation of numerous field examples and seismic
sections, for the students to understand the main concepts. In the practicals, complemented with homework,

the students perform structural and seismo-stratigraphical interpretations of seismic sections from different
geodynamical contexts to gain experience in interpretation, consolidate theoretical concepts and apply them to

real situations. Besides interpretation on paper, the students perform a structural and seismo-stratigraphical
interpretation a 3D dataset, on a workstation, using industry standard software, and have a brief introduction to

the basics of well-log data interpretation.

Evaluation:
Continuous evaluation with 3 mini-tests or final exam for the students that were not approved in the continuous
evaluation procedure (75%). Practical works (25%). Minimum mark in written evaluation for approval in the

discipline (Average of the 3 mini-tests or final exam): 6.5/20.

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

curricular.
A matéria leccionada nas aulas teóricas é sempre acompanhada da observação de numerosos exemplos reais
de campo e de imagens geofísicas, de forma aos alunos melhor compreenderem os conceitos apresentados.

Os exercícios práticos das aulas e os trabalhos de casa permitem aos alunos ganharem experiência na
interpretação estrutural e sismo-estratigráfica de secções de reflexão sísmica de qualidade variável, em

sistemas petrolíferos em diferentes contextos geodinâmicos. Estes exercícios são discutidos nas aulas
incluindo possíveis interpretações alternativas. A interpretação em workstation de blocos 3D com software

standard da indústria recorrendo atributos sísmicos, permite aos alunos compreenderem e serem capazes de
cartografar a geometria de falhas e unidades geológicas em 3 dimensões e conhecerem o ipo de ambiente em

que irão trabalhar numa empresa. A inclusão de elementos sobre interpretação de logs geofísicos e a
calibração da sísmica com dados de poços permitem aos alunos compreender e ter uma visão global das

várias fases de interpretação na caracterização de um reservatório.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The main concepts introduced in the theoretical classes are complemented by the observation of numerous real

examples from the field and from seismic sections, so that the students can better understand the main
concepts. The practical exercises and the homework allow the students to gain experience in the structural and

seismo-stratigraphic interpretation of seismic sections of variable quality in different geodynamic contexts.
These exercises are discussed in the classes, including possible alternative interpretations. The interpretation

of a 3D seismic block using industry standard software and resorting to seismic attributes, allows the students
to better understand the 3D geometry of faults and geological units and also to get a feeling for the work in an
industry environment. The inclusion of fundamentals on geophysical well log interpretation and well-to-seismic

ties allow students to get an overall view of the various phases in the interpretation of seismic data in oil
reservoir characterization.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
(1) 3-D Seismic Interpretation. Bacon et al., Cambr. Univ. Press (2003).
(2) Chopra, and Marfurt. Seismic attributes for prospect identification and reservoir characterization: Soc. Expl.

Geophys., Tulsa (2007).
(3) Structural styles in petroleum exploration. Lowell, OGCI, Tulsa (1985).
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(4) Seismic expression of structural styles. Bally, AAPG (1983).
(5) The Petroleum System. Magoon & Dow. AAPG Mem. 60 (1994) 

(6) Sal. Geologia e Tectônica. Exemplos Bacias Brasileiras, Mohriak et al., Ed. Deca (2008).
(7) Practical seismic interpretation. M. Badley, Reidel Publ. (1985).

(8) Carbonate Reservoirs. Moore, Elsevier, Develop. Sediment. (2001).
(9) Seismic Stratigraphy. Payton, AAPG Mem. 26, (1977).

(10) Seismic Stratigraphy II. Berg & Wolverton, AAPG Mem. 39, Tulsa (1985).
(11) Hydrocarbon Habitats in Rift Basins. Williams & Dobb, Geol. Soc. London, Spec. Publ., 80 (1995). 

(12) Tectonics and seismic sequence stratigraphy. Williams & Dobb. Geol. Soc, Sp. Publ. 71 (1993).

Mapa X - Processamento de Dados Geofísicos / Geophysical Data Processing (43733)

6.2.1.1. Unidade curricular:

Processamento de Dados Geofísicos / Geophysical Data Processing (43733)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Filipe Fuentefria de Menezes Pinheiro / 30h TP + 30h P

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

.

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

Objectivos:
Com esta disciplina, pretende-se que os alunos fiquem a conhecer e compreendam os conceitos e técnicas

fundamentais do Processamento Digital de Sinal nos domínios contínuo e discreto, e sejam capazes de aplicar
essas técnicas ao processamento de dados geofísicos, em particular a dados de reflexão sísmica multicanal,
gravimetria e magnetismo, que são os métodos geofísicos mais aplicados na investigação da geologia de sub-

superfície e na caracterização de reservatórios de hidrocarbonetos.
Competências: 

Após a conclusão esta disciplina, os alunos deverão ter uma visão transversal das principais técnicas de
processamento digital de sinal e serem capazes de selecionar e aplicar as técnicas mais adequadas ao

processamento de dados geofísicos, em particular a dados de reflexão sísmica multicanal, e aplicarem
técnicas especiais de filtragem, cálculo de 2as derivadas e prolongamentos analíticos de campo a dados de

gravimetria e de magnetismo.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Objectives:

The main objectives of this discipline are to provide the students with a good overview and understanding of the
fundamental concepts and techniques of Digital Signal Processing, both for continuous and discrete signals, so

that they are able to apply these techniques to the processing of geophysical data, in particular multichannel
seismic reflection, gravity and magnetics, which are the geophysical methods more used for sub-surface

geology investigation and for hydrocarbon reservoir characterization. 
Learning outcomes:

After concluding this discipline, the students should have a good transversal overview and understanding of the
most important digital signal processing techniques e they should be able to select and apply the most
adequate techniques to the processing of geophysical data, in particular, to seismic refection data, and to apply

special filtering techniques such as 2nd derivative and analytical continuation of gravity and magnetic data.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

Sinal e Ruído. Sinais e sistemas analógicos e digitais. ADC’s e DAC’s. Teorema da amostragem. Aliasing.
Funções Generalizadas. Sucessões, Transformadas-Z e Transformadas de Fourier. Estimação espectral.
Análise e síntese de Fourier. Transformada de Fourier contínua e discreta. FFT. Sistemas lineares e filtros

digitais. Filtragens nos domínios do tempo e frequência. Resposta Impulsional, Função de Transferência e
Resposta na Frequência. Polos e Zeros. Convolução, Desconvolução, Autocorrelação, Correlação Cruzada.

Fases mínima, zero e mista. Desconvolução estocástica, Filtros de Wiener. Desconvolução preditiva. Notch
Filters. Transformadas de Fourier 2D e espectros. Filtragem e aliasing no domínio F-K. Transformadas Radon e

domínio Tau-P. Transformadas de Hilbert e sinal analítico. Desreverberação de registos sísmicos. Migração.
Prolongamento analítico e derivadas de campos potenciais. Aplicações do processamento de sinal e imagem a

reflexão sísmica multicanal, gravimetria e magnetismo.
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6.2.1.5. Syllabus:

Signal and noise. Analog and digital systems an signals. ADC’s and DAC’s. Sampling Theorem. Aliasing.
Generalized Functions. Sequences, Z-Transforms and Fourier Transforms. Spectral Estimation. Fourier
synthesis and analysis. Continuous and discrete Fourier Transforms. FFT. Linear Systems and Digital Filters.

Filtering in time and frequency domains. Impulse response, transfer function and frequency response. Poles
and zeros. Convolution. Deconvolution, Autocorrelation and cross-correlation. Minimum phase, zero phase and

mixed phase. Stochastic Deconvolution, Wiener Filters and Predictive Deconvolution. Notch Filters. 2D Fourier
transforms and spectra. Filtering and aliasing in F-K domain. Radon Transforms and Tau-P domain. Hilbert

Transform and analytical signal. De-reverberation of seismic data. Migration. Analytical continuation and
derivatives of potential fields. Aplications of signal and image processing to multichannel seismic reflection,

gravity and magnetic data.

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

Os conteúdos programáticos da disciplina cobrem os tópicos fundamentais da teoria do Processamento de
Sinal e Imagem, que são necessários para os alunos poderem compreender e serem capazes de efectuar a sua

aplicação ao processamento de dados geofísicos. A apresentação dos conceitos fundamentais nos domínios
contínuo e discreto permite aos alunos terem uma visão mais ampla desses conceitos e das suas aplicações a

outras áreas que não apenas a geofísica. Finalmente, a aplicação prática ao processamento de dados
geofísicos reais nas aulas práticas, utilizando software standard da indústria, permite ao aluno uma melhor

compreensão dos conceitos teóricos, obter uma visão integrada dos fluxogramas de processamento,
familiarizar-se com alguns dos softwares mais comuns utilizados na indústria, e ganhar competências básicas
no processamento de dados reais, de forma a poder vir a aplicá-los na sua vida futura.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus contents cover the fundamental concepts of Digital Signal Processing that are necessary for the

students to understand and be able to process geophysical data. The presentation of the main concepts in the
continuous and discrete domains allows the students to obtain a broader perspective of these concepts and
their applications to other areas besides geophysics. Finally, the practical application to the processing of real

datasets using industry standard software allows the student to get a better understanding of the fundamental
concepts, to obtain an integrated overview of typical processing flows, to get familiar with some of the software

used in industry and to gain competences in practical geophysical data processing, so taht these can be used in
their future professional life.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A metodologia de ensino consiste na apresentação dos vários conceitos teóricos do processamento de sinal
dos domínios contínuo e discreto, seguidos imediatamente da sua aplicação a casos práticos (exercícios nas

aulas), complementados com o processamento de um conjunto de dados reais utilizando software standard da
indústria, semelhante ao que os alunos poderão vir a utilizar em ambiente académico ou empresarial.

(1) Avaliação Discreta: 2 Mini-Testes, um a meio do semestre e o outro na data do exame final (70% da Nota
Final) + Trabalhos Práticos e Questionários das Aulas Práticas (30% da Nota Final)

(2) Prova escrita sobre toda a matéria na época de recurso: (70% da Nota Final) + Trabalhos Práticos e
Questionários das Aulas Práticas (30% da Nota Final).

Nota mínima na Parte Escrita para obter aprovação na Disciplina (Média dos 2 testes parcelares, ou Nota do
Exame Final sobre toda a matéria: 6.5 Valores.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

The teaching methodology consists on the presentation of the theoretical concepts of digital signal processing,
both in the continuous and discrete domains, immediately followed by their application to practical situations

(class exercises), complemented by the processing of real datasets using industry standard software similar to
the ones the students will use in their professional life.

Evaluation:
(1) Discrete Evaluation: 2 Tests during the semester, one in the middle of the semester and the other on the date
of the final exam (70% Final Mark) + Practical works and questionnaires during the theoretical/practical classes

(30% Final Mark)
(2) Final written Exam on all discipline contents: (70% Final Mark) + Practical works and questionnaires during

the theoretical/practical classes (30% Final Mark).
Minimum classification in the written evaluation to obtain approval in the discipline (Average of the 2 tests, or

the mark of the final exam: 6.5/20.

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



12/23/2015 ACEF/1516/10762 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=51ec1db3-b2f9-fca0-8c83-561e8d77cf1c&formId=578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20&l… 76/101

curricular.

A metodologia de ensino, apresentando os vários conceitos teóricos do processamento de sinal dos domínios
contínuo e discreto, seguidos imediatamente da sua aplicação a casos práticos e complementados com o

processamento de um conjunto de dados reais utilizando software standard da indústria, semelhante ao que os
alunos poderão vir a utilizar em ambiente académico ou empresarial, considera-se que permite atingir os

objectivos de aprendizagem propostos. A execução de relatórios de grupo sobre o processamento de dados
reais realizado obriga os alunos serem capazes de explicar os vários passos realizados, a obterem uma visão

global do processamento e a serem capazes de elaborar relatórios adequados de processamento.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
A metodologia de ensino, apresentando os vários conceitos teóricos do processamento de sinal dos domínios

contínuo e discreto, seguidos imediatamente da sua aplicação a casos práticos e complementados com o
processamento de um conjunto de dados reais utilizando software standard da indústria, semelhante ao que os

alunos poderão vir a utilizar em ambiente académico ou empresarial, considera-se que permite atingir os
objectivos de aprendizagem propostos. A execução de relatórios de grupo sobre o processamento de dados

reais realizado obriga os alunos serem capazes de explicar os vários passos realizados, a obterem uma visão
global do processamento e a serem capazes de elaborar relatórios adequados de processamento.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

(1) Seismic data analysis, O. Yilmaz, Soc. Expl. Geophysicists, Tulsa, OK, (2001), 2 Vols.
(2) Earth Sounding Analysis: Processing versus Inversion. Claerbout, J.F., Blackwell (1992).

(3) Geophysical Signal Analysis. Robinson, E.A. and Treitel, S.,Prentice-Hall (1980)
(4) Digital Signal Processing, Openheim, A. and Schaffer, R., Prentice-Hall (1975). 

(5) Introduction to Digital Signal Processing, Kuc, R., McGraw-Hill (1988) 
(6)The Fourier Transform and its Applications. Bracewell, R.,McGraw-Hill (2nd ed, rev.) (1986) (7) First Principles
of Discrete Systems and Digital Signal Processing. Strum, R.D. and Kirk, D.E. Addison-Wesley Publ. Comp.

(1989)
(8) Seismic Data Processing: Theory and Practice, Hatton, L., Worthington, M.H. and Makin, J., Blackwell Sci.

Publ. (1986).
(9) Exploration Seismology, Sheriff, R.E. and Geldart, L.P.,Cambridge University Press (1985)

Mapa X - Tratamento de Minerais e Rochas Industriais / Industrial Rocks and Mineral Processing (43734)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Tratamento de Minerais e Rochas Industriais / Industrial Rocks and Mineral Processing (43734)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Ernesto Rocha de Almeida / 30h TP + 30h P

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer os principais processos de tratamento; Conhecer as técnicas de fragmentação (britagem,

granulação, moagem); Conhecer as técnicas de classificação (directa e indirecta); Conhecer as técnicas de
beneficiação; Conhecer os processos finais de preparação das matérias primas; Compreender os diagramas

de tratamento.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Know main processing techniques in a general view; Know fragmentation techniques (aggregates, granulation,

grinding); Know classification techniques (direct and indirect); Know beneficiation techniques; Know final
processes for preparation of raw materials; Know treatment diagrams of different industrial minerals and

rocks.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
Introdução; Generalidades sobre métodos de tratamento; Objectivos; Métodos de desmonte; Métodos de

Fragmentação: Britagem, granulação, moagem (processos, aparelhos, modos de funcionamento, objectivos,
vantagens e limitações); Métodos de Classificação: Directa e Indirecta (processos, aparelhos, modos de
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funcionamento, objectivos, vantagens e limitações); Métodos de Beneficiação: Separação Magnética,

Flutuação, Separação Gravítica, Separação Eléctrica, Floculação Selectiva; Interpretação de diagramas de
tratamento.

6.2.1.5. Syllabus:

Introduction; General aspects about treatment methods; Main Goals; Quarry techniques; Fragmentation
Methods: Aggregates, Granulation, Grinding (processes, equipments, function, goals, advantages and

desadvantages); Classification Methods: Direct and indirect (processes, equipments, function, goals,
advantages and disadvantages); Beneficiation Methods (Magnetic separation, Flotation, Gravitic Separation,

Electric separation, Selective floculation). Interpretation of processing diagrams of selected industrial minerals
and rocks.

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

curricular.
Objectivos enunciados de acordo com o programa que se materializa na execução de artigos das matérias

lecionadas e visitas a explorações mineiras e de tratamento.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Objectives set out under the program that is materialized in the execution of articles of taught subjects and

visits to mining and treatment operations.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Consistem na exposição das matérias em aulas teórico práticas de duas horas semanais onde se introduzem

alguns problemas aplicados a serem explorados nas aulas práticas de duas horas semanais e visitas a
instalações de tratamento. Realização de trabalhos individuais versando os momentos das aulas, entrega de

artigos escritos referentes à matéria das aulas, apresentação oral e finalmente realização de uma prova escrita
sobre as matérias das aulas.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Presentation of themes in theoretical practices lectures during two hours per week. In these classes, some
applied problems are introduced to explore through the practical lessons of two hours per week and visits to

mining and treatment operations. Individual realization of works about the moments of the class, oral
presentation of the synthesis of the issues and finally a written test.

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

Objectivo que se procuram atingir através da exposição das matérias teóricas, resolução de problemas

práticos e visitas a instalações de tratamento.

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

Goals that seek to achieve by exposing the theoretical materials, solving practical problems and visits to
industrial treatment installations.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Barry A. Wills and James A. Finch (2006) - Will's Mineral Processing Technology, an introdution to the pratical
Aspects of ore treatment and mineral recovery. Buttearworth-Heineman, Oxford, UK

Maurice C. Fuerstenau and Kenneth N. Han (2003) - Principles of Mineral Processing, Society for Mining
Metallurgy and Exploration , Colorado, USA

R. P King (2001) - Modeling and simulation of mineral processing systems. Buttearworth-Heineman, Oxford, UK
Mario Machado Leite (1997) - Fragmentação e Classificação de rochas e minérios. Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto.

Alberto de Morais Cerveira (1974) - Preparação de Minérios - Fragmentação e Classificação. Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto.

Alberto de Morais Cerveira (1974) - Preparação de Minérios - Concentração. Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto

Mapa X - Avaliação de Impacte Ambiental / Environmental Impact Assessment (47955)
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6.2.1.1. Unidade curricular:
Avaliação de Impacte Ambiental / Environmental Impact Assessment (47955)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Teresa Fidélis da Silva / 45h TP

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Pretende-se transmitir conhecimentos e competências para os alunos integrarem activamente no processo de

avaliação, seja em contexto empresarial, em equipas de avaliação ou no contexto da administração pública.
Centrar-se-ão as competências nos seguintes aspectos:

- dominar as especificidades técnicas, processuais e institucionais da AIA e AAE
- avaliar criticamente estudos de impacto ambiental e processos de decisão resultantes

- compreender as especificidades técnicas dos vários produtos processuais 
- aplicar métodos para estimar e avaliar os impactos 

- integrar equipas de avaliação e saber participar nos processos de avaliação

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The aim of the course is to learn the international theory, the practical process, terminology and methods of

performing an EIA. The course will provide practical opportunities for students to participate in reviewing and
criticizing current environmental impact statements, as well as to use various assessment methods. Students

in this course gain practical field experience in applying principles and theories of environmental impact
assessments.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Fundamentos históricos para a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). Conceitos, definições e objectivos
fundamentais. A AIA nas declarações e convenções internacionais. Aspectos processuais e político-

institucionais. 
2. O Sistema de AIA. Quadro legal europeu e nacional. Procedimento administrativo. Principais produtos num

sistema de AIA (PDA, EIA, RECAPE, DIA). Entidades envolvidas.
3. A Participação Pública no Processo de AIA. Conceitos, objectivos e técnicas. 

4. Métodos em AIA. Estudo de Casos.
5. Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) de políticas, planos e programas. Conceitos, potencialidades e
limitações. Métodos de elaboração e avaliação. 

6. Enquadramento institucional da AAE na EU e em Portugal. Procedimento. Relatórios Ambientais. A
participação institucional e pública. Casos de Estudo. 

7. A sustentabilidade e as alterações climáticas no processo de AIA e de AAE.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Historical perspective of EIA. Concepts and objectives. 
2. Concepts of EIA and EIS. Project, action and process. Alternatives. Impact types. Environmental policy
principles and EIA. Instituional and administrattive issues. 

3. The EIA system. European and national legal framework. Administrative procedure. Main decision-products/
reports. Actors involved. 

4. Public participation in the process – concepts, objectives and technics. 
5. Methods in EIA. 

6. Phases of Project planning and EIA. Documentation. Case studies. 
7. Sustainnability in the EIA process. 

8. Strategic environmental assessment. Concepts, potentials and limitations. Methods. Legal framework in
Europe and Portugal. Case studies. 

7. Ethics, conflict and environmental planning.

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

Relação direta entre objetivos e conteúdos: Desenvolvimento de conhecimentos e competências que permitam
a compreensão e realização de estudos de impacte no âmbito dos procedimentos de avaliação de avaliação de

impacte ambiental associados a grandes projectos de desenvolvimento. Conhecer, avaliar e experimentar os
instrumentos e as metodologias de avaliação de impacte ambiental. Formular propostas de estudos de impacte
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ambiental. Conhecer, avaliar conceitos e ferramentas de avaliação ambiental estratégica. Formulação de
propostas de avaliação ambiental de planos e programas. Compreender a importância e as lógicas dos

processos de consulta publica e institucional e desenvolver capacidades para participar activamente.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Direct relationship between objectives and contents: Development of knowledge to understand and study

impacts within the assessment procedures of environmental impact assessment associated to major
development projects. To know, evaluate and experiment the tools and methodologies for environmental impact

assessment. To formulate proposals for environmental impact studies. To understand concepts and to use tools
of strategic environmental assessment. To formulate proposals for particular elements of environmental

assessment of plans and programs.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição de conceitos, debates sobre as temáticas abordadas incentivando os alunos a confrontar

acontecimentos reais com as temáticas da disciplina. Apresentação de casos de estudo, acompanhamento de
casos reais quando possível. Trabalhos teórico-práticos para explorar conhecimentos e promover

competências. Momentos de exposição com apoio de meios audiovisuais e debate sobre os trabalhos
realizados. Avaliação discreta, incluindo apresentação e discussão de trabalhos e participação nas aulas. A

plataforma web contém o material trabalhado durante as aulas, bem como a documentação relacionada com os
casos de estudo trabalhados durante as aulas. Está assim garantido o acesso às fontes bibliográficas, além

das obras indicadas na bibliografia, que estão disponíveis nos Serviços de Documentação.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lectures analyzing and debating concepts, tools, methodological approaches and likely results. Problem-

analysis and solving exercises in classes (individual or in group) with a strong interaction between students,
group work and class discussion. Use of multimedia support. Individual and group work to analyse real

environmental problems and possible solutions, exercises to promote test knowledge and promote skills.
Student work is presented and debated in classes. Teachers are available to give support for student work
development outside lectures.

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

Aulas teórico-práticas que compreendem exposição teórica (jurídico, institucional e operativa das temáticas),
sempre que possível articulada com aplicação prática. Contacto dos alunos com os documentos e produtos do

procedimento de avaliação de impacte ambiental e da avaliação ambiental estratégica. Trabalhos de grupo de
simulação do processo de avaliação e de participação pública.

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

Theoretical and practical classes comprising theoretical exposition (legal, institutional and operational issues)
and, whenever possible, with practical application. The course includes opportunities to allow students to get

contact with documents and procedural products of environmental impact assessment and strategic
environmental assessment. Group work to simulate crucial moments of the evaluation process and public
participation. Discrete evaluation including presentation and discussion of papers individually and in groups.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Partidário, R. e Jesus, J. (2003) Fundamentos de Avaliação de Impacte Ambiental, Universidade Aberta, Lisboa.

Glasson, J. Therivel, R., Chadwick, A. (2011) Introduction To Environmental Impact Assessment (Natural and
Built Environment Series) 4th Edition, Routledge, London.

Jones, C., Baker, M., Carter, J. (2005) Strategic Environmental Assessment and Land Use Planning, Earthscan,
London
Morris, P. & Therivel, R. (eds.) (2009) Methods of Environmental Impact Assessment (The Natural and Built

Environment Series) , 3rd edition, University College London (UCL) Press. London.
Textos complementares a fornecer quando necessário.

Mapa X - Modelação de Sistemas Ambientais / Environmental Systems Modelling (40499)

6.2.1.1. Unidade curricular:
Modelação de Sistemas Ambientais / Environmental Systems Modelling (40499)
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6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Ana Isabel Couto Neto da Silva Miranda / 15h TP + 30h P

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
.

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

No final do semestre os estudantes deverão:
- compreender o papel da modelação nas ciências, engenharia e gestão do ambiente, suas vantagens e limites

- dominar os principais princípios e aproximações na modelação de sistemas ambientais
- ser capazes de desenvolver modelos de sistemas ambientais baseados em processos (ecológicos,

económicos, químicos, físicos, etc.)
- ser capazes de aplicar modelos e de analisar alternativas de estratégias de gestão, contribuindo para os

processos de tomada de decisão.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of the course students should:

- understand the role of modelling in environmental management and sciences, its advantages and limitations;
- realize the main principles and approaches to modelling of environmental systems;

- be able to develop process-based model of environmental problem/system (ecological, economic, chemical
and other aspects);

- be able to use the developed model to formulate and analyse alternative management strategies contributing
to decision making process.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução à Modelação de Sistemas Ambientais. Sistemas Dinâmicos. Tipo de modelos. Desenvolvimento
de modelos para sistemas ambientais. O programa de cálculo EXTEND™ para a simulação de sistemas

dinâmicos. Diagramas de equilíbrio. Crescimento em forma de ‘S’. Diagramas causais em anel
2. Aplicação a sistemas aquáticos. Modelos para simular a poluição da água. Modelo para a simulação da
evolução do oxigénio dissolvido num rio. Modelo para simulação do balanço hídrico numa albufeira. Modelos

para simulação da poluição em rios (Qual).
3. Aplicação à avaliação da qualidade do ar. Os modelos de simulação de qualidade do ar: formulação e escala

de aplicação. Modelos de emissões. Modelos de dispersão e transformação química na atmosfera. Avaliação
do desempenho dos modelos. Casos de estudo à escala local, urbana e regional

4. Aplicação a operações de gestão de resíduos.
5. Aplicação à avaliação de sistemas energéticos. Procura e oferta de energia. Utilização de recursos

energéticos.

6.2.1.5. Syllabus:
1. Introduction to Environmental Systems modelling. Dynamical systems. Type of models Development of

models for Environmental systems. The EXTEND™ software for the simulation of dynamical systems
Equilibrium diagrams. ‘S’ shaped growth. Causal ring diagrams. 

2. Application to aquatic systems Water pollution models. Model for the dissolved oxygen in a river. Model for
the hydric balance of a dam. River pollution models. 

3. Appliation to air quality assessment. Air quality models: formulation and scale of application. Emission
models . Chemical transport models. Models Evaluation. Case studies at local, urban and regional scales

4. Application to waste operations and management. Optimization of collecting paths. Models for the biogas
production by landfill.
5. Application to energetic systems. Energy Demand and offer. Energy resources use. Management of Energy

conversion Systems.

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

curricular.
Esta UC tem como objetivo principal providenciar aos estudantes um primeiro contacto com o conceito, a
metodologia e as ferramentas base da modelação ambiental. Atualmente os modelos são ferramentas

fundamentais nas ciências, engenharia e gestão do ambiente. Para uma compreensão mais adequada dos
sistemas ambientais, para a sua previsão e para o desenvolvimento de estratégias efetivas de gestão é

necessário integrar aspetos ecológicos, sócio-económicos e tecnológicos das questões ambientais. Esta
análise inter-disciplinar requer ferramentas baseadas em sistemas dinâmicos e em técnicas de modelação. Os

conteúdos da UC incluem a descrição dos diferentes tipos de modelos, aprofundando a modelação dinâmica. A
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UC apresenta, discute e aplica diferentes tipos de modelos em diversos compartimentos ambientais: água, ar,

resíduos sólidos e energia.
Esta UC aposta nas competências práticas dos estudantes em simulação de processos ambientais.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The aim of this unit is to introduce to students the idea, methodology and basic tools of environmental modeling.
Models are important tools in environmental studies and management nowadays. In order to better understand

environmental systems, to predict their behaviour and to develop effective management strategies it is
necessary to bring together ecological, socio-economic and technological aspects of environmental problems.

Some most often used tools to secure such an interdisciplinary analysis of numerous factors are system
dynamics and process-based modelling techniques. This course contents include the description of different

type of models and providing insights into dynamical systems modelling. This course presents, discusses and
applies different type of models to several environmental areas, such as water, air, solid waste and energy. 

The course mainly focuses on practical skills in process-based simulation.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Esta UC assenta em aulas teórico-práticas onde o conhecimento é trabalhado em simultâneo com a resolução

de exercícios e em aulas práticas (laboratórios de informática) no decorrer das quais os estudantes trabalham
com alguns modelos apresentados, testando e avaliando as suas capacidades. 

A avaliação é contínua, resultando do desempenho dos estudantes ao longo dos vários exercícios que fazem
nas aulas no decorrer do semestre (20%). Terão um trabalho específico de aplicação/desenvolvimento dum

modelo como resposta a um caso de estudo concreto (40%), que deverão apresentar e discutir. No final do
semestre são sujeitos a um teste escrito onde devem mostrar as suas capacidades relativas à aplicação de
modelos para analisar alternativas de estratégias de gestão, contribuindo para os processos de tomada de

decisão (40%).

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

This course is based on theoretical-practical classes where knowledge is worked out simultaneously to
exercises solving, and on practical classes (informatics laboratories) when students work with some models,

testing and evaluating their capabilities. Student’s assessment is continuous along the semester, taking into
account their performance doing the different exercises that have to be solved (20%). A particular assignment
on the application/development of a model to a specific case study will be presented and discussed (40%). At

the end of the semester students will be evaluated based on a written exam that will assess their skills to
analyse environmental management strategies using models (40%).

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

Esta UC baseia-se numa aprendizagem “fazendo”: os princípios e ferramentas apresentadas e discutidas

durante as aulas teórico-práticas são acompanhadas pelos estudantes, individualmente, realizando exercícios
e trabalhos de aplicação. Os casos de estudo apresentados são discutidos em aula numa perspetiva de apoio

dos modelos à tomada de decisão.
Os estudantes desenvolvem a compreensão dos complexos sistemas ambientais construindo os seus próprios

modelos usando o software EXTEND. Este software facilita o tratamento e visualização dos processos
ambientais, sendo acessível a não programadores. O trabalho requerido aos estudantes consiste no

desenvolvimento de um modelo para simulação de um sistema/problema ambiental usando o software EXTEND
e no teste de cenários alternativos de gestão. É importante começar a desenvolver o trabalho no início do

semestre.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
This course consists of laboratory-based lectures, in-class exercises, homework, in-class and individual

consultations and a major project (assignment). The course is based on “learn-by-doing” approach: the
principles and tools described during the laboratory-based presentations will be by accompanied by students’

individual work in the class. Presented case studies are discussed in class aiming to use modelling tools to
support decision-makers. 

The students will develop understanding of complex environmental systems by constructing their own models
using EXTEND simulation software package. This is user-friendly software for visual modelling which allows
non-programmers and non-mathematicians to develop and run environmental models. The assignment task is

to develop a model of some environmental problem/system of interest using EXTEND software and to test
alternative management scenarios with consecutive analysis of the obtained results. It is suggested to start

working on the assignment from the very first lecture.
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Deaton, M., (2000) Dynamic Modeling of Environmental Systems, Springer
Ford, A. (2009) Modeling the Environment. Island Press

Holzbecher, E. O (2001) Environmental Modeling: using MATLAB, Springer

Mapa X - Avaliação de Riscos / Risk Assessment (40503)

6.2.1.1. Unidade curricular:

Avaliação de Riscos / Risk Assessment (40503)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria de Fátima Lopes Alves / 45h TP

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:
.

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

O objetivo da UC é familiarizar os estudantes com a evolução dos conceitos de risco, catástrofe e
vulnerabilidade, tendo em conta as transformações sociais e tecnológicas das sociedades contemporâneas.

Caracterizar os riscos naturais e tecnológicos, em geral, e fornecer informação detalhada sobre riscos de
grande relevância aos níveis internacional, nacional e local (por ex.: secas, desertificação, erosão costeira,
acidentes industriais graves, etc). Nesta UC serão também analisados os métodos e as ferramentas de

avaliação e gestão do risco, atendendo a mecanismos de avaliação quantitativa e qualitativa, bem como a
perceção, a comunicação e a negociação do risco A atualidade que os riscos assumem no contexto das

alterações climáticas e nas politicas e instrumentos de ordenamento e gestão do território será abordado neste
UC no sentido de familiarizar os estudantes com os diferentes sistemas e agentes com responsabilidade na

prevenção e gestão dos riscos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The purpose of UC is to familiarize students with the evolution of the concepts of risk , vulnerability and disaster

, taking into account the social and technological transformations of contemporary societies .
Characterize the natural and technological hazards in general, and provide detailed information about the risks

of great relevance at international, national and local levels (eg. Droughts, desertification, coastal erosion,
industrial accidents , etc. ) . This UC will also be analyzed the methods and tools for assessing and managing

risk , considering mechanisms of quantitative and qualitative as well as perception, communication and
negotiation of risk The actuality that the risks assumed in the context of climate change and the policies and

planning instruments and management of the territory will be covered in this unit in order to familiarize students
with the different systems and agents with responsibilities in the prevention and management of risks .

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:

1. Conceitos de perigo, risco, desastre, catástrofe e vulnerabilidade
2. Tipologias: riscos naturais, tecnológicos e mistos

3. Os riscos naturais (cheias, secas, incêndios florestais, erosão costeira, epidemias e doenças)
4. Os riscos tecnológicos (acidentes industriais graves, acidentes associados ao transporte de matérias

perigosas, rutura de barragens)
5. Métodos e ferramentas de avaliação, quantificação e gestão do risco
6. Quantificação do risco em regime de responsabilidade ambiental

7. A perceção e a comunicação do risco
8. Os sistemas e agentes da proteção civil

9. As políticas e estratégias de prevenção e gestão do risco (nível europeu e nacional)

6.2.1.5. Syllabus:

1. Concepts of hazard, risk, disaster and vulnerability
2. Types: natural hazards, technological and mix
3. Natural risks (floods, droughts, forest fires, coastal erosion, epidemics and diseases)

4. Technological risks (industrial accidents, accidents associated with the transport of hazardous materials,
rupture of dams)

5. Methods and tools for assessment, quantification and management of risk
6. Quantification of risk in environmental liability regime
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7. Risk perception and communication
8. Systems and agents of civil protection

9. The policies and strategies of prevention and risk management (European and national)

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

curricular.
Os conteúdos programáticos surgem consequentemente, iniciando-se com apresentação dos conceitos
básicos relacionados com o perigo, risco, catástrofe, sensibilidade e vulnerabilidade permitindo aos estudantes

compreenderem as diferenças técnicas dos conceitos para que possam futuramente identificar e utilizar de
acordo com as situações futuras. São apresentados as diferentes tipologias de riscos, assim como a sua

evolução histórica, dando-se particular destaque a exemplos atuais que, na Europa e em Portugal, ocorrem
com elevada severidade e intensidade (exemplo: cheias, erosão costeira, fogos florestais, deslizamentos, etc). 

Serão analisados os métodos e as ferramentas de avaliação e gestão do risco, atendendo a mecanismos de
avaliação quantitativa e qualitativa, bem como a perceção, a comunicação e a negociação do risco.

Identificação da aplicação das metodologias como suporte à decisão/ definição das diferentes ações e sua
integração nas estratégias e políticas de gestão de risco.

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

The teaching methodologies applied in this UC combined exposure of different content with support for
audiovisual materials, with continued work by the student that will lead to the preparation of a review paper on a

relevant topic in the field of environmental sciences and engineering. With this model power is an integrated
comprehension and interpretation of complex technological processes that are currently available in different

environmental systems.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas de carácter teórico prático, com auxílio de meios audiovisuais. Apresentação pelos docentes dos

conceitos, métodos e técnicas, seguida de aplicações a casos de estudo. Exploração pelo aluno de forma
individual e/ou em grupo de métodos e técnicas de avaliação de riscos com apoio em material e orientação

assegurada pelos docentes.
Avaliação prevista será do tipo discreta realizada em três momentos (M): 1º M com a apresentação oral e

defesa do trabalho; 2º M com a entrega do relatório final escrito; 3ºM com a realização de um teste, sobre a
matéria lecionada.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

Theoretical and practical classes, with the help of media. Presentation of concepts, methods and techniques,
followed by applications to specific case studies. Exploration by the individual student and / or group of methods

and techniques of risk assessment with material support and guidance ensured by teachers.
Planned evaluation will be of type discrete place in three stages (M): 1st M with oral presentation and
discussion; 2nd M with the delivery of the final report writing; 3rd M with doing a test on the subject taught.

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

As metodologias de ensino aplicadas nesta disciplina combinam a exposição de diferentes conteúdos com
suporte em materiais audiovisuais, com um trabalho continuado por parte do aluno que o conduzirá à

elaboração de um trabalho de revisão sobre um tema relevante no campo das ciências e engenharias do
ambiente. Com este modelo potencia-se de forma integrada a compreensão e interpretação dos complexos
processos tecnológicos que actualmente estão disponíveis nos diferentes sistemas ambientais.

6.2.1.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Through the different thematic modules is possible to assemble a set of issues to be addressed , diversified and

targeted to students in order to provide an overview of the topic of UC .
The syllabus therefore arise , starting with the presentation of the basic concepts related to the hazard, risk ,
catastrophe , sensitivity and vulnerability allowing students to understand the technical differences of the

concepts so that they can eventually identify and use according to future situations . Below there are the
different types of risks , as well as its historical development , giving particular emphasis to current examples of

that in Europe and in Portugal , occur with high severity and intensity (eg floods , coastal erosion , forest fires ,
landslides , etc. ) .

which support the subsequent research projects . Therefore the relationship between the five balls , air , water ,
earth, life and human activities , and their connections to the sciences are presented in an integrated and

constantly emphasized.
This UC will also be analyzed the methods and tools for assessing and managing risk , considering mechanisms
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of quantitative and qualitative as well as perception, communication and negotiation of risk.
Will be studied in detail the valuation methodologies (qualitative and quantitative ) risk management , and there

will be identification of the application of different methodologies and decision support / definition of the various
measures and their integration into strategies and policies for risk management .

Train students with skills in management and assessment of natural and technological hazards and skills to
work in multidisciplinary teams for prevention and risk management.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

- ALMEIDA, A. B.; RAMOS, C. M.; SANTOS, M. A.; VISEU, T. (2003); Dam Break Flood Risk Management in
Portugal, Lisboa: 

- ASCE (2002); Acceptable Risk Processes. Lifelines and Natural Hazards. TAYLOR, C., VANMARCKE E.
(editors),

- ASCE.BLAIKIE, P.; CANNON, T.; DAVIS, I.; WISNER, B. (2003); At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability
and Disasters, London: Routledge.
- Casal, J. (2008). Evaluation of the effects and consequences of major accidents in industrial plants. Elsevier,

Amsterdam
- FLEMING, G. (2002); Flood Risk Management, London: Thomas Telford Limited.

- PEREIRA, L.; CORDERY, I.; IACOVIDES, I. (2002); Coping with water scarcity, International Hydrological
Programme, UNESCO, Paris. http://unesdoc.unesco.org/ 

- REES, J. A. (2002); Risk and Integrated Water Management. Global Water Partnership.
- Sarewitz D., Pielke R. & Keykhah M. (2003). Vulnerability and Risk: Some Thoughts from a Political and Policy

Perspective. Risk Analysis 23 (4), 805–810

Mapa X - Sistemas de Gestão Ambiental / Environmental Management Systems (47343)

6.2.1.1. Unidade curricular:

Sistemas de Gestão Ambiental / Environmental Management Systems (47343)

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

Maria Helena Gomes de Almeida Gonçalves Nadais / 45h TP

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

.

6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Dotar os alunos dos conhecimentos necessários para a compreensão, elaboração e análise dos elementos de

sistemas e instrumentos voluntários de gestão ambiental respeitando diferentes referenciais. Mais

especificamente:

1 - Identificação de vários instrumentos voluntários destinados à promoção ambiental e social das
organizações e seus produtos. 

2 - Domínio dos conceitos relacionados com sistemas de gestão ambiental, referenciais normativos e seus

requisitos. 
3 - Compreensão das analogias entre sistemas de gestão da qualidade, do ambiente (SGA) e de segurança e

saúde no trabalho de forma a atingir a integração dos sistemas

4 - Capacidade de elaborar elementos do SGA – políticas, avaliação de aspetos e requisitos legais,

procedimentos e instruções de trabalho, formulários de registo, planos de ação - e de estabelecer e interpretar
indicadores de desempenho ambiental. 

5 - Capacidade de realizar pequenas auditorias e de elaborar os planos e relatórios respetivos.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:
Provide the students with the necessary knowledge to understand, establish and assess the elements of

voluntary Environmental Management Systems and Instruments according to several frameworks. Specifically:

1- Identification of several voluntary instruments for the environmental and social promotion of organizations

and their products/services.
2- Concepts related to envirnmental management systems, standard frameworks and their requirements.

3- Understanding of the similarities between quality management systems, environmental management

systems and occupational health and management systems in order to attain systems integration.

4- Capacity to establish SEM elements – policies, environmental aspects assessment, procedures and work
instructions, forms, action plans – and to establish and interpret environmental performance indicators.

5- Capacity to perform small audits and elaborate the respective plans and reports.
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6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
1. Fundamentos dos sistemas de gestão (qualidade, ambiente e higiene e segurança), instrumentos voluntários

de gestão ambiental.

2. Requisitos gerais das normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 e OSHAS 18001; 

3. Elaboração de um sistema de gestão ambiental (SGA) segundo a ISO 14001:2004 – política ambiental,
avaliação de aspetos ambientais e requisitos legais, planos de ação ambiental, melhoria contínua do

desempenho ambiental 

4. Auditoria ambiental, tipos de auditorias, fases de uma auditoria ambiental, documentos da auditoria (planos e
relatórios), técnicas de auditoria, requisitos da equipa auditora. 

5. Regulamento Comunitário de Ecogestão e Auditoria (EMAS).

6. Avaliação de desempenho ambiental nas organizações e indicadores. 

7. Política Integrada do Produto. 
8. Responsabilidade Social das Empresas: Livro Verde UE, SA8000 e ISO26000.

6.2.1.5. Syllabus:

1. Fundamentals of management systems (quality, environment, health and safety),
2. General requirements of ISO9001:2008, ISO14001:2004 and OHSAS18001:2008; 

3. Construction of an Environmental Management Systems according to ISO14001:2004 – environmental policy,

environmental aspects evaluation and assessment of legal requirements, environmental action plans, continual

improvement environmental performance; 
4. Environmental audit, types of audits, audit phases, audit documentation (plans and reports), audit

methodologies, audit team requirements; 

5. Eco Management and Audit Scheme (EMAS);
6. Evaluation of environmental performance and environmental indicators; 

7. Product Integrated Policy; 

8. Corporate Social Responsibility, Green Book UE, SA8000 and ISO26000

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

A UC compreende uma formação mais teórica em que são apresentados os princípios e bases de sistemas

gestão e mais pormenorizadamente as bases e fundamentos de um sistema de gestão ambiental nas
organizações. Este conhecimento é aplicado na construção de um SGA para um caso de estudo desenvolvido

pelos alunos em trabalho de grupo. Este trabalho de grupo, de cariz muito prático, permite atingir o

cumprimento dos objetivos 1,2,3 e 4 e ainda parte do objetivo 5. Este trabalho de construção de um SGA para

um caso de estudo é posteriormente avaliado por outro grupo de alunos (avaliação cruzada) numa simulação
de auditoria ambiental com elaboração do respectivo relatório, o que permite o cumprimento do objectivo 5. Os

pontos 5,7 e 8 do programa são transmitidos em aulas teórico-práticas em que a exposição e discussão são

seguidas de realização de fichas de trabalho formativas, bem como visitas de estudo e palestras, permitindo

atingir os objetivos 1,4 e 6.

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

This curricular unit includes a theoretical training on the fundamentals of management systems with special

emphasis on Environmental Management Systems. This knowledge is applied in the building of an EMS for a
case study organization developed in working groups. This practical work allows the attainment of Objectives 1,

2, 3 and 4 as well as part of objective 5 (environmental performance and environmental indicators). The case

study EMS is then audited by another student group including the writing of an audit report (Objective 5).

Elements 5, 7 and 8 of the syllabus are transmitted by oral presentations in class followed by discussion and
quizzes and also by field trips and conferences, allowing the attainment of Objectives 1, 4 and 6.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Aulas TP envolvendo momentos de exposição com apoio de meios audiovisuais, seguidos de resolução de
exercícios (individualmente ou em grupo), alguns deles desenvolvidos nas aulas como por exemplo o

desenvolvimento de um caso de estudo envolvendo a elaboração de um SGA e correspondente dossier

ambiental, bem como a simulação de auditoria. Os trabalhos realizados nas aulas são posteriormente

apresentados e discutidos na aula. As aulas envolvem ainda a realização de uma visita de estudo a uma
organização e palestras realizadas por individualidades com reconhecida competência técnica na

implementação e manutenção de sistemas e instrumentos de gestão ambiental.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes including presentation and discussion of concepts and methodologies, followed by
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practical exercises (individually or in working groups), including the development of an EMS for a case study

organization and an audit simulation. The assignments may be discussed in class. The classes also involve a

study trip at an organization with EMS certification and several conferences by experts in EMS and
Environmental Management Tools.

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

curricular.
Os primeiros dois pontos do conteúdo programático pretendem dar aos alunos o conhecimento geral sobre a

estrutura e os requisitos gerais de um sistema de gestão permitindo a identificação de pontos em comum de

forma a facilitar a integração dos sistemas-Qualidade, Ambiente e Saúde e Segurança- (Objetivos 1, 2 e 3). Os

pontos 3 e 5 do Conteúdo Programático dão aos alunos o conhecimento teórico dos requisitos dos referencias
normativos para a construção de um SGA e a aplicação prática desse conhecimento na construção e

integração das várias peças de um SGA (este trabalho é realizado com base num caso de estudo) – (Objetivo

4). No ponto 6 do Conteúdo Programático são tratados conceitos e metodologias de avaliação do desempenho
ambiental (Objetivo 4). No ponto 4 do Conteúdo Programático é dada uma formação teórica sobre princípios e

metodologias de auditoria ambiental e é realizada a simulação de auditoria sobre um SGA construído sobre um

caso de estudo (avaliação cruzada do trabalho de colegas), o que permite cumprir o Objetivo 5. Os pontos 7 e 8

cobrem vários instrumentos de gestão ambiental cujo objectivo é o de melhorar o desempenho ambiental e
social das organizações e dos seus produtos/serviços, respondendo aos objectivos 1 e 6 da UC.

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

The first two elements of the sylabus intend to provide the students with the necessary knowledge about the
structure and the general requirements of management systems allowing the identification of comum elements

in order to permit the integration of management systems (quality, environment, occupational health and

safety)- Objectives 1,2 and 3. Elements 3 and 5 of the sylabus give the students with theoretical knowledge of

the requirements of standard frameworks for the construction of an EMS and practical application of such
knowledge in the construction and integration of the several parts of an EMS (this work is peformed by measn

of case studies) – Objective 4. In elemento 6 of the sylabus concepts and methodologies are given for the

assessment of environmental performance- Objective 4. In element 4 of the syllabus theoretical training is given

to the students on the fundamentals and methodologies of environmental auditing followed by an audit
simulation exercise performed upon the case study EMS built by other working group (cross assessment),

fulfilling Objective 5. Elements 7 and 8 of the syllabus cover several environmental management tools for

improvement of corporate and product environmental and social performance (Objectives 1 and 6).

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

Abel Pinto (2005) Sistemas de Gestão Ambiental, Guia para a sua implementação, Edições Sílabo.

NP EN ISO 14001:2004 Sistemas de Gestão Ambiental. Requisitos e orientações para o uso. International

Organization for Standardization. Geneva.

Mapa X - Dissertação / Projecto / Estágio - Dissertation / Project / Internship (49991)

6.2.1.1. Unidade curricular:

Dissertação / Projecto / Estágio - Dissertation / Project / Internship (49991)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Vários Docentes / 15h TP

6.2.1.3. Outros docentes e respetiva carga letiva na unidade curricular:

Manuel João Senos Matias / 15h TP
Fernando Joaquim Fernandes Tavares Rocha / 15h TP

Eduardo Anselmo Ferreira da Silva / 15h TP

José António Ganilho Lopes Velho / 15h TP

Beatriz Valle Aguado / 15h TP
Cristina Maria de Almeida Bernardes / 15h TP

Fernando Ernesto Rocha de Almeida / 15h TP

Luís Filipe Fuentefria Menezes Pinheiro / 15h TP

Jorge Manuel Pessoa Girão Medina / 15h TP
José Francisco Horta Pacheco dos Santos / 15h TP

Maria do Rosário Mascarenhas Almeida Azevedo / 15h TP

Nuno Bravo de Faria Cruz / 15h TP
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6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):

Esta UC tem por objetivo a realização de um trabalho de natureza técnico-científica, ou estágio empresarial,

que envolve a realização de trabalhos de investigação ou desenvolvimento e a redação de uma tese que ser

avaliada em provas públicas.
O tema, conteúdo e organização da tese será definido pelo(s) orientador(es).

No final desta UC os estudantes deverão:

Saber aplicar os seus conhecimentos e a sua capacidade de compreensão e de resolução de problemas em
situações novas, relacionados com a sua área de estudo;

Ter capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões complexas, desenvolver soluções ou emitir

juízos em situações de informação limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e

responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses juízos ou os condicionem;
Ser capazes de discutir e comunicar as suas conclusões, a especialistas e a não especialistas.

6.2.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

The main objective is to develop a technical-scientific work or internship in a company in the area of
Microbiology. In addition it includes the writing up of a dissertation, with rigorous technical and scientific

standards. The final work is subjected to public examination, according to the regulations of the University of

Aveiro. A report of the internship must be also publicly discussed.

The thesis's subject, content and organization will be defined by the supervisor(s).
The major aims include the following:

To be able to understand and solve problems in new situations and unfamiliar contexts,

To be able to integrate knowledge, deal with complex issues, develop solutions in situations of limited or

incomplete information, including reflections on the implications and ethical and social responsibilities that
result from those solutions and those judgments;

To be able to communicate results and the knowledge to both experts and non-experts.

6.2.1.5. Conteúdos programáticos:
O programa é estabelecido pelo(s) orientador(es) da dissertação na área da Engenharia Geológica e que será

objeto de investigação.

6.2.1.5. Syllabus:
The syllabus will be established by the advisor(s) of the dissertation on a topic within the area of Geological

Engineering.

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

O objetivo de mobilizar os conhecimentos e as experiências dos alunos, sob a orientação do orientador, para a

planificação e desenvolvimento de um projeto de investigação/estágio no âmbito da tese de mestrado é

concretizado através da escrita e discussão pública de uma tese de dissertação, monografia ou relatório de
estágio. O tema da Dissertação e trabalhos práticos envolvidos devem ser adequados ao programa do

mestrado e deve ser dentro da área da Engenharia Geológica.

6.2.1.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The mobilization, knowledge and experiences of students, under the guidance of a supervisor, for the planning

and development of the research project / internship within the master thesis is achieved through the writing

and public discussion of a MSc Thesis or of the internship report. The dissertation topic and practical scientific

work must be appropriate for a MSc in Geological Engineering.

6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

Em cada ano letivo é disponibilizada uma lista de temas, que os estudantes podem selecionar, propostos pelos

docentes da Universidade de Aveiro.
Os estudantes poderão ainda procurar orientadores fora da UA, em outras instituições de ensino e empresas,

etc. Os temas a desenvolver fora da UA deverão ser consideradas relevantes pela direção de curso.

Nestes casos, será nomeado ou escolhido pelo estudante um coorientador na Universidade de Aveiro.

A avaliação consiste na apresentação pública de uma tese de dissertação de mestrado, monografia ou relatório
sobre o estágio realizado. Avaliação da tese de dissertação/monografia é da responsabilidade de um júri que

atribuirá uma classificação tendo em conta os seguintes critérios: pensamento científico

independente/originalidade; competências científicas; argumentação científica/ capacidade de resposta;

qualidade da apresentação do trabalho desenvolvido e desempenho laboratorial; possibilidade de publicação do
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trabalho desenvolvido.

6.2.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Every academic curricular year a list of the available topics is available, supervised by faculty members of the

University of Aveiro (UA). Students can select one of the themes proposed. The student may also seek for

supervisors outside the UA, for instance in other educational institutions and companies, etc. The topics to be
undertaken outside the UA should be approved by the direction of course. In such cases, shall be appointed or

chosen by the student a co-supervisor at the University of Aveiro to whom the student must report frequently.

The assessment is by means of the public oral presentation/discussion of the thesis/ report performed by a jury

that assigns a classification taking into account the following criteria: independent scientific thinking /
originality; scientific skills; logic and scientific reasoning; quality of the presentation; experimental design and

laboratory performance; possibility of publication of the work developed.

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

Os estudantes iniciam os projetos de investigação, devidamente apoiados pelos orientadores. Numa fase inicial

os estudantes devem fazer uma revisão bibliográfica sobre o estado da arte do tema a ser desenvolvido,

seguindo-se um planeamento do trabalho prático a realizar. Esta abordagem permite que os estudantes
adquiram conhecimentos profundos e sólidos sobre o tema da sua tese antes de iniciarem o seu trabalho

prático. O trabalho autónomo do estudante, sob a supervisão do(s) orientador(es), proporcionar-lhe-á meios

para desenvolver o seu trabalho e posteriormente elaborar um documento escrito com qualidade e clareza,

bem como aperfeiçoar a capacidade de apresentar/discutir os principais resultados da investigação de forma
clara e inequívoca.

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

Students begin their research projects duly supported by their supervisors. At an early stage students should
do a literature review on the state of the art of the theme to be developed, followed by the experimental design of

the work to be done. This approach allows students to acquire deep and solid knowledge on the subject of his

thesis before starting their practical work.

The independent student work developed under the guidance of the thesis supervisor (s), will provide the means
to develop their work and subsequently prepare a written high quality document, and improve the ability to

present / discuss main research results clearly and unambiguously.

6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Para além da bibliografia fornecida pelo orientador da tese de mestrado, o aluno tem acesso a Bases de dados

contendo diversas publicações em suporte digital (Web of Knowledge adquiridas através do Consórcio

Nacional da Biblioteca do Conhecimento On-line (b-on).
Besides the bibliography provided by the supervisors, the student has access to a database containing

publications in digital support (Web of Knowledge, purchased by the Consórcio Nacional da Biblioteca do

Conhecimento On-line (b-on).

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades
curriculares. 

O uso de diferentes tipologias de aulas permite adaptar os métodos de ensino aos objetivos de aprendizagem

de cada UC. As aulas Teóricas (T) são essencialmente expositivas, envolvendo, em geral, o recurso a meios

audio-visuais. Nas aulas Teórico-Práticas (TP), a componente expositiva é articulada com uma componente de
resolução de exercícios, análise de casos de estudo e discussão, favorecendo uma maior interação com os

estudantes. As aulas práticas (P) incluem sessões para familiarização com as técnicas próprias de Engenharia

Geológica e práticas laboratoriais em que os estudantes contactam diretamente com equipamentos e

instrumentos, aprendem a seguir protocolos laboratoriais e instrumentais e desenvolvem competências de
análise e interpretação de resultados. O trabalho de campo é uma componente fundamental no plano de

estudos. Os estudantes participam em várias saídas de campo no 1º e 2º ano e devem realizar trabalho de

campo, independentemente, para a Tese/Projecto.

6.3.1. Suitability of methodologies and didactics to the learning outcomes of the curricular units. 

Different class types and instruction modes are aligned with the intended learning outcomes of each curricular

unit. In theoretical classes (T), the focus falls on presentation of information using, in general, audio-visual

media. Theoretical-practical classes (TP) are more interactive and include information presentation, analysis of
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case studies, problem solving and / or brainstorming, encouraging student’s participation. Practical classes (P)

involve sessions to provide learning of hands-on skills and techniques and laboratory practicals where students
contact directly with equipment and instruments, follow experimental procedures / instructions and develop

critical thinking in the analysis and interpretation of results. Fieldwork is a major component in the curriculum.

During this cycle of studies, students participate in several field trips throughout the 1st and 2nd years.
Independent fieldwork is usually required in connection with the dissertation / project.

6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao

estimado em ECTS. 

A carga média de trabalho dos estudantes é verificada regularmente através das suas respostas aos
inquéritos sobre as unidades curriculares, realizados no final de cada semestre, no âmbito do Sistema de

Garantia da Qualidade da UA (SGQ-UA). Os dados recolhidos mostram que a carga média de trabalho estimada

pelos estudantes é, em geral, inferior à prevista pelo sistema de créditos ECTS, o que sugere que os
estudantes têm dificuldades em determinar o tempo gasto (em horas de trabalho) para completar todas as

atividades de ensino. Nos casos em que a carga média de trabalho estimada pelos estudantes é superior ao nº

de créditos ECTS, procede-se a um ajustamento dos conteúdos curriculares e/ou do tipo de atividades de

ensino da unidade curricular.

6.3.2. Means to check that the required students’ average work load corresponds the estimated in ECTS. 

Student’s workload is checked regularly through pedagogic questionnaires conducted in the scope of UA’s

Quality Assurance System for Teaching/Learning (QMS-UA). The questionnaires are filled by students after
completion of each course unit, at the end of the semester. The outcome of the monitoring process shows that

the workload estimated by the students is, in general, lower than the predicted by the ECTS credit system,

suggesting that students have difficulties in determining the amount of time spent (in working hours) to

complete all planned learning activities. When the monitoring process reveals that the workload estimated by
the students exceeds the number of ECTS credits, the course content and/or the type of educational and

assessment activities are adjusted.

6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular. 

Na UA, a avaliação do desempenho dos estudantes pode ser: contínua, discreta e final. A avaliação contínua e a

discreta incluem vários momentos de avaliação ao longo do semestre e são as mais usadas. Os conteúdos

lecionados nas aulas T, TP e P são avaliados sumativamente através de exames escritos presenciais,
trabalhos, relatórios e apresentações orais, dependendo dos objetivos de aprendizagem pretendidos. Nas

práticas laboratoriais e de campo, os critérios de avaliação do desempenho dos estudantes abrangem as

capacidades técnicas/científicas que estes devem adquirir durante a execução dos trabalhos. A avaliação da
Dissertação/Projeto, no último ano, inclui a elaboração de uma tese/relatório final, a sua apresentação pública e

a sua defesa perante um júri. As respostas aos inquéritos pedagógicos e as opiniões veiculadas pelos

representantes dos estudantes nas reuniões da Comissão de Curso mostram que, em média, os estudantes

consideram os métodos de avaliação adequados.

6.3.3. Means to ensure that the students learning assessment is adequate to the curricular unit's learning

outcomes. 

At UA, forms of assessment of student’s performance can be continuous, discrete and final. Continuous and
discrete assessments include several summative examinations throughout the semester and are the most

commonly used. Summative assessment of T, TP and P modules involves written examinations, assignments,

reports and oral presentations, depending on the intended learning outcomes. In supervised laboratory

practicals and field work, the criteria for assessing student’s performance cover a range of technical/scientific
skills that students are expected to achieve at the end of each teaching block. Assessment of

Dissertation/Project in the final year includes the submission of a thesis/final report and its public presentation

and defense before a Board of Examiners. The responses to the pedagogic questionnaires and the opinions of

student’s representatives in the meetings of the Degree Course Committee show that students consider, in
average, the evaluation methods as adequate.

6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas. 

Em muitas unidades curriculares do ciclo de estudos, os estudantes realizam trabalhos de investigação,
adaptados ao seu nível de conhecimentos, que envolvem pesquisa, leitura, obtenção, tratamento, análise e

interpretação de dados científicos. Os temas de Dissertação/Projeto, em particular, estão frequentemente

enquadrados nas atividades de I&D desenvolvidas pelos docentes do departamento responsável pelo ciclo de

estudos (DGEO-UA). Esta estratégia de ensino estimula o espírito crítico dos estudantes, permite que os
docentes transmitam a sua experiência e cria oportunidades para os estudantes participarem em actividades

de investigação e se inserirem em ambientes de trabalho diversificados, enriquecendo a sua formação.
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A ligação entre o curso de Mestrado e a investigação científica de qualidade é assegurada pelo facto de todos
os membros do Departamento de Geociências da UA pertencerem a Centros de Investigação creditados pela

FCT (GEOBIOTEC, CESAM).

6.3.4. Teaching methodologies that promote the participation of students in scientific activities. 

In many curricular units of the cycle of studies, students develop research-based projects, adjusted to their
level of knowledge, which involve reading, scientific data acquisition, analysis, interpretation and discussion. In

particular, the topics proposed for Dissertation/Project are generally related to the R&D activities of the

academic staff members of DGEO-UA. Such research-informed teaching strategy stimulates the spirit of
enquiry in the students, enables teachers to pass on their experience and provides an opportunity for students

to be involved in leading edge activity and contact with diverse working environments, contributing to increase

the quality of academic provision.

Close interaction between the MSc degree programme and high level research is also ensured by the
Department of Geosciences), through the participation of all their academic staff members in Research Centres

(GEOBIOTEC, CESAM), recognized by the Portuguese Science and Technology Foundation (FCT).

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. Eficiência formativa.

7.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two

before the last year

Penúltimo ano / One

before the last year

Último ano /

Last year

N.º diplomados / No. of graduates 12 13 5

N.º diplomados em N anos / No. of graduates in N

years*
10 12 4

N.º diplomados em N+1 anos / No. of graduates in

N+1 years
1 0 1

N.º diplomados em N+2 anos / No. of graduates in

N+2 years
1 1 0

N.º diplomados em mais de N+2 anos / No. of

graduates in more than N+2 years
0 0 0

Perguntas 7.1.2. a 7.1.3.

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

curriculares. 

Os dados disponíveis indicam que as taxas de aprovação dos estudantes inscritos nas unidades curriculares
do ciclo de estudos são bastante elevadas. Em 2014/15, a percentagem de alunos aprovados nas unidades

curriculares das áreas científicas principais (GEO, ECIV, CEA) variou entre 90,9% e 100%. Na unidade

curricular leccionada pelo Departamento de Gestão (GES) registou-se uma taxa de aprovação ligeiramente
inferior (76,9%), embora também alta. As baixas taxas de abandono dos estudantes que ingressam no

Mestrado e a elevada percentagem de estudantes que concluem as suas teses de dissertação / projecto são

também bem reveladoras da qualidade de aprendizagem e desempenho intelectual dos estudantes.

7.1.2. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related
curricular units. 

According to the available data, the academic success rates in the curricular units of the MsC degree

programme are high. In 2014/15, the percentage of students approved in the curricular units of the main
scientific areas (GEO, ECIV, CEA) ranged between 90,9% e 100%. In the curricular unit taught by the

Department of Economics and Management, the approval rate was slightly lower (76,9%), but also high. The low

dropout rates of students enrolled in the Master Degree and the high percentage of students that complete their

degree are also revealing indicators of the overall quality of student learning and intellectual performance.
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7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de ações de

melhoria do mesmo. 

Através da informação estatística fornecida via Paco e das respostas dos alunos aos inquéritos pedagógicos

realizados no âmbito do Sistema de Garantia da Qualidade da UA, o sucesso académico dos estudantes nas
unidades curriculares do ciclo de estudos é monitorizado regularmente. Nos casos em que as unidades

curriculares apresentam taxas de aprovação baixas, os docentes responsáveis têm que elaborar um plano de

melhoria, em que os critérios de avaliação e/ou conteúdos curriculares sejam devidamente ajustados.

7.1.3. Use of the results of monitoring academic success to define improvement actions. 

Based on the statistical information provided via Paco and on student’s questionnaires conducted in the scope

of UA’s Quality Assurance System, student’s academic success in the MSc curricular units is continuously

monitored. Whenever one curricular unit shows low approval rates, the course unit coordinator must prepare an
improvement plan and adjust the assessment criteria and/or course contentes.

7.1.4. Empregabilidade.

7.1.4. Empregabilidade / Employability

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos /

Percentage of graduates that obtained employment in areas of activity related w ith the study programme's area.
66.7

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade / Percentage of graduates that obtained

employment in other areas of activity
33.3

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos / Percentage of graduates

that obtained employment until one year after graduating
85.7

7.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

Pergunta 7.2.1. a 7.2.6.

7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante do

ciclo de estudos e respetiva classificação (quando aplicável). 

GEOBIOTEC – GeoBioCiências, GeoTecnologias e GeoEngenharias – Bom (aprovado pela FCT para plano de

reestruturação)
CESAM – Centro de Estudos do Ambiente e do Mar - Excelente

7.2.1. Research centre(s) duly recognized in the main scientific area of the study programme and its mark (if

applicable). 
GEOBIOTEC – GeoBioSciences, GeoTechnologies and GeoEngineering - Good

CESAM – Centre for Environmental and Marine Studies - Excellent

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

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20

7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20
7.2.4. Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento

económico. 

Dando cumprimento ao objetivo de transferir conhecimento para a sociedade e de contribuir para o

desenvolvimento nacional, regional e local, são de destacar as seguintes atividades do DGEO:
- Número significativo de publicações científicas e pedagógicas (ver 7.2.2),

- Participação em projetos de investigação científica (ver 7.2.5),

- Organização de Congressos Científicos nacionais e internacionais,
- Participação na coordenação da Plataforma Tecnológica do Mar, com intervenção nas áreas de Recursos

Minerais e Energéticos, Portos e Transportes Marítimos.

- Participação no curso “Estudos Avançados em GeoEngenharia de Reservatórios Carbonáticos” promovido e

financiado pela GALP e pela PETROBRÁS,

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20
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- Registo de patentes (Rec. Min., Materiais de Construção e Ciências Costeiras).
- Coordenação do Laboratório de Geologia Isotópica,

- Contratos com empresas industriais e municipalidades (ver 7.3.1),

- Organização de iniciativas de divulgação e formação abertas à sociedade (ver 7.3.1).

7.2.4. Real impact of scientific, technological and artistic activities on economic enhancement and development. 

In compliance with the purpose of transferring knowledge to society and contributing to the national, regional

and local development, the following DGEO’s activities should be highlighted:
- Significant number of scientific and educational publications (see 7.2.2),

- Participation in research projects (see 7.2.5),

- Organization of national and international scientific meetings, 

- Participation in the coordination of the Sea Technology Platform, with an active contribution in the fields of
Mineral and Energy Resources, Ports, Marine Transportation Systems

- Collaboration in the teaching course “Advanced Program in Geo-Engineering of Carbonate Reservoirs”,

promoted and sponsored by GALP and PETROBRÁS,

- Patents in Mineral Resources, Building Materials and Coastal Sciences,
- Coordination of the Laboratory of Isotope Geology,

- Contracts with industrial companies and municipalities (see 7.3.1),

- Organization of outreach and training initiatives open to society (see 7.3.1).

7.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais e

internacionais. 

Exemplos de projetos em curso:

- MIN-GUIDE: Minerals policy guidance for Europe. H2020 Coordination and support action (H2020-689527)
- RAIA.CO: Marine and coastal observatory of Iberian Margin. INTERREG-POCTEP (2011-2015)

- Base de dados de materiais de construção com interesse histórico e patrimonial (PTDC/EPH-PAT/4684/2014)

- Bioavailability and trophic transfer of metal-based engineered nanoparticles in terrestrial foodchains
(PTDC/AGR-PRO/4091/2012)

- MEGAGEO: Movendo megálitos no Neolítico: A proveniência geológica dos esteios de antas do Centro-Sul de

Portugal (PTDC/EPH-ARQ/3971/2012).

- Vulcão do Fogo: Investigação Multi-Disciplinar da Erupção de 2014 (PTDC/GEO-GEO/1123/2014)
- Observatório Homme-Milieux Estarreja. Projecto financiado pelo CNRS/Labex-Drihm (2015-2020)

- PETROCHRON: Crustal Evolution of Iberia: Petrogenetic, Structural & Geochronological Studies on Central

Iberian and Ossa-Morena Zones (PTDC/CTE-GIX/112561/2009)

7.2.5. Integration of scientific, technological and artistic activities in national and international projects and/or

partnerships. 

Examples of ongoing research projects:

- MIN-GUIDE: Minerals policy guidance for Europe. H2020 Coordination and support action (H2020-689527)
- RAIA.CO: Marine and coastal observatory of Iberian Margin. INTERREG-POCTEP (2011-2015)

- Base de dados de materiais de construção com interesse histórico e patrimonial (PTDC/EPH-PAT/4684/2014)

- Bioavailability and trophic transfer of metal-based engineered nanoparticles in terrestrial foodchains

(PTDC/AGR-PRO/4091/2012)
- MEGAGEO: Movendo megálitos no Neolítico: A proveniência geológica dos esteios de antas do Centro-Sul de

Portugal (PTDC/EPH-ARQ/3971/2012).

- Vulcão do Fogo: Investigação Multi-Disciplinar da Erupção de 2014 (PTDC/GEO-GEO/1123/2014)
- Observatório Homme-Milieux Estarreja. Projecto financiado pelo CNRS/Labex-Drihm (2015-2020)

- PETROCHRON: Crustal Evolution of Iberia: Petrogenetic, Structural & Geochronological Studies on Central

Iberian and Ossa-Morena Zones (PTDC/CTE-GIX/112561/2009)..

7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria. 
Em Portugal, grande parte da investigação científica é realizada no âmbito de Centros de Investigação,

financiados pela FCT. Todas as instituições de I&D são periodicamente avaliadas, através de painéis

internacionais compostos por reconhecidos especialistas, a quem incumbe apreciar o desempenho global das
instituições de I&D, propor classificações, fazer recomendações e elaborar um relatório final. Na avaliação de

projetos de investigação, a FCT usa o mesmo tipo de procedimentos.

Através da avaliação de desempenho do pessoal docente, a UA tem-se empenhado em reforçar a sua posição

como instituição de investigação de excelência internacional. Os seus investigadores são fortemente
encorajados a melhorar a sua produção científica, aumentando o número de publicações em revistas

creditadas internacionalmente (ISI), desenvolver novas capacidades analíticas, submeter candidaturas a

projetos de investigação e contribuir para a formação de jovens cientistas.
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7.2.6. Use of scientific, technological and artistic activities' monitoring for its improvement. 

Most of the Portuguese scientific research is carried out in R&D institutions, funded and periodically reviewed

by the Portuguese Science and Technology Foundation (FCT). The evaluation process is conducted by

international panels of scientists, with the following responsibilities: a) reviewing the overall performance of
R&D institutions, b) rating, c) make recommendations and d) prepare the final reports. Funding for research is

determined by the evaluation results. Similar procedures are used by FCT to evaluate and approve research

projects. 

By assessing the quality of its research performance, UA is highly committed to strengthen its position as a
research institution of international excellence. Researchers are strongly encouraged to improve their scientific

productivity by increasing the number of ISI publications, submit research projects, develop innovative

analytical facilities and contribute to the advanced training of new researchers.

7.3. Outros Resultados

Perguntas 7.3.1 a 7.3.3

7.3.1. 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. 

O Departamento de Geociências: a) fornece serviços técnicos, analíticos, de consultoria e de investigação e

inovação nas suas áreas de especialidade (Cartografia Geológica / Geológico-Geotécnica, Recursos
Geológicos e Energéticos, Minerais e Rochas Industriais, Geofísica, Petrografia, Hidrogeologia, Riscos

Geológicos, Arqueologia, Gestão das Zonas Costeiras, Geologia Marinha, Proteção Ambiental) a várias

pequenas / médias empresas, instituições públicas e câmaras municipais, b) participa com outras

universidades em programas de formação avançada de requalificação de quadros da indústria petrolífera,
mineira e extrativa, c) promove a difusão do conhecimento e da cultura através de atividades de extensão

universitária e da formação ao longo da vida (e.g. Geologia no Verão, Academia de Verão, Semana da Ciência e

Tecnologia, palestras em escolas), d) promove cursos de atualização de professores da área das Ciências
Naturais

7.3.1. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific

area(s) of the study programme. 
The Department of Geosciences: a) provides services, consultancy, R&D and Innovation services in specialized

areas (Geological and Geologic-Geotechnic Mapping, Geologic and Energy Resources, Industrial Rocks and

Minerals, Geophysics, Petrography, Hydrogeology, Geologic Hazards, Archeology, Coastal Management,

Marine Geology, Environmental Protection) to several small and medium companies, government and non-
government institutions and municipalities, b) collaborates with other universities in teaching advanced courses

for staff of oil, mining and extractive industry, c) contributes to society through the engagement in outreach

projects and life-long learning (e.g. Summer Geology, Summer Academy, Science & Technology Week, talks in

secondary schools), d) promotes and organizes training and advanced courses for high school teachers.

7.3.2. Contributo real dessas atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica, e a

ação cultural, desportiva e artística. 

O DGEO tem contribuído para o desenvolvimento regional e local através da transferência de conhecimento e
tecnologia, possuindo relações sólidas com várias empresas/entidades (ver 3.2.2). Muitos dos trabalhos finais

de dissertação/projeto são feitos em parceria com empresas, enquanto os trabalhos realizados em contexto

académico incidem, preferencialmente, em tópicos com aplicação técnica/tecnológica a curto-médio prazo.

Alguns exemplos:
- “Recuperação ambiental da área mineira de Terramonte: monitorização de controlo”. A. Soares, 2014

- “Controlo de qualidade da matéria-prima ao produto final numa unidade fabril cerâmica”. E. Silva, 2014

- “Caraterização de um campo de gás no Bloco F3 do Mar do Norte”. D. Amorim, 2014
- “Estabilidade de Taludes em Escavação e Aterro: Um Estudo de Caso”. D. Marques, 2013

- “Caraterização Tecnológica dos Barreiros de Oliveira do Bairro”. T. Silva, 2013

- “Planeamento, captação e gestão de água subterrânea na Região de Aveiro”, J. Duarte, 2013

7.3.2. Real contribution for national, regional and local development, scientific culture, and cultural, sports and
artistic activities. 

DGEO contributes to local and regional development through knowledge and technology transfer. It has sound

relationships with industry and other entities (see section 3.2.2). Many of the final year dissertation/projects are
made in partnership with industry, whereas the topics developed in academic context frequently have short-

medium term technical / technological application. Some examples:

- “Environmental Recovery in the Terramonte mining area: monitoring”. A. Soares, 2014
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- “Quality control from raw material to end product in a ceramic factory”. E. Silva, 2014

- “Characterization of a gas field in the North Sea F3 Block”. D. Amorim, 2014

- “Slope stability in excavated materials and landfill: a case study”. D. Marques, 2013
- “Technological characterization of claypits from Oliveira do Bairro”. T. Silva, 2013

- “Groundwater exploration, planning and management in the Aveiro region”, J. Duarte, 2013.

7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a Instituição, o ciclo de estudos e o

ensino ministrado. 
A informação disponibilizada ao público em geral e potenciais estudantes, através do site oficial da UA,

prospetos, brochuras, comunicados à imprensa, presença em feiras e visitas a escolas é preparada a nível

departamental, cabendo a sua coordenação, gestão e aprovação ao Serviço de Comunicação, Imagem e
Relações Públicas, responsável pela comunicação da universidade com o exterior, quer em língua portuguesa,

quer em língua inglesa. 

O site do DGEO tem-se revelado extremamente importante, particularmente para um grande número de

estudantes que usam a internet para pesquisar as ofertas formativas das universidades. A divulgação de
eventos, atividades, notícias e descobertas também tem contribuído para promover a UA e os seus

Departamentos e atrair públicos motivados.

7.3.3. Suitability of the information made available about the institution, the study programme and the education

given to students. 

The information provided to the public and prospective students, via UA’s officia website, flyers, prospectuses,

press releases, presence in fairs, visits to schools is prepared at departmental level and coordinated, managed
and approved by the Communication, Image and Public Relations Service, responsible for overseeing and

supporting all print and online communications, both in Portuguese and in English.

The Departmental website proved to be extremely useful, particularly for a large number of students that use

internet for searching undergraduate and post-graduate Degree courses. Publicizing events, activities, news
and achievements to the media and the public has also greatly contributed to promote UA and their

Departments and attract motivated publics

7.3.4. Nível de internacionalização

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study

programme
23.5

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs

(in)
0

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility

programs (out)
2.9

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 0

8. Análise SWOT do ciclo de estudos

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 

Principais pontos fortes:

a) Plano curricular flexível e pluridisciplinar permitindo que os estudantes: adquiram formação avançada,
instrução e experiência de investigação em diferentes domínios da Engenharia Geológica através da selecção

de percursos formativos (ramos) diferenciados; apliquem os seus conhecimentos científicos e técnicos na

resolução de problemas reais da sua área de especialização e avaliem o impacto ambiental e social das

soluções adoptadas;
b) Conteúdos curriculares actuais e de acordo com os desenvolvimentos mais recentes dos tópicos

leccionados. Boas práticas ao nível das metodologias de ensino-aprendizagem e dos processos de avaliação;

c) Aprendizagem orientada para a investigação estimulada através da estreita ligação com as atividades de
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I&D desenvolvidas pelos docentes do Mestrado;

d) Inclusão de um grande número de unidades curriculares comuns a outros cursos de pós-graduação

(Mestrados em Geomateriais e Recursos Geológicos, Ciências do Mar, Engenharia Civil, Engenharia do
Ambiente) e colaboração de vários Departamentos da UA na leccionação do Mestrado oferecendo aos

estudantes a possibilidade de desenvolverem competências num vasto e diversificado conjunto de disciplinas

complementares e de contactarem com ambientes de aprendizagem distintos;

e) Corpo docente experiente, altamente qualificado e empenhado no ensino, investigação e sucesso dos
estudantes;

f) Instalações modernas e excelentes infra-estruturas de investigação e de apoio às aulas (laboratórios bem

equipados, instrumentação, plataforma virtual e-learning, biblioteca com excelente acervo bibliográfico,
equipamento audiovisual para aulas, salas de computadores, laboratórios para aulas, livre acesso à internet);

g) Bom registo de empregabilidade e/ou de prosseguimento de estudos dos alunos que concluíram o mestrado;

h) Fortes laços de cooperação com a indústria, laboratórios de estado, câmaras municipais e outras

Instituições de Ensino Superior nacionais e internacionais;
i) Pequena dimensão das turmas e atenção personalizada aos estudantes;

j) Ambiente de trabalho amigável, dinâmico e inclusivo.

8.1.1. Strengths 
Main strengths:

a) The MSc degree programme has a modern, flexible and multidisciplinary curriculum enabling students to gain

advanced knowledge, training and research experience in different topics of Geological Engineering through the

selection of differentiated study paths (branches), to apply their scientific and technical knowledge to solve real-
world problems of their field of expertise and to assess the environment and social impact of the adopted

solutions;

b) Course contents and programmes are up to date in the light of developments in the discipline(s) and reflect

good practice in learning, teaching and assessment;
c) Research based learning is stimulated through close interaction with staff’s research activities;

d) Significant number of curricular units common to other post-graduate degree programs (MSc Degrees in

Geomaterials and Geologic Resources, Marine Sciences, Civil Engineering, Environment Engineering) and
collaborative teaching between DGEO and other Departments from UA providing students the possibility of

developing competences and skills in a broad range of complementary disciplines and to get acquainted with

distinct learning environments;

e) Highly-qualified and experienced academic staff, dedicated to teaching, research and student success,
f) Excellent and modern facilities for research training and teaching (wide variety of well-equipped laboratories

and instrumentation, extensive use of Moodle across all programmes, well-stored library, up-to-date audiovisual

equipment for classroom, computer rooms and wireless internet access);

g) Good record of student employment or continuation into further training or research upon completion of the
MSc degree course;

h) Strong links with industry, government laboratories, municipalities, national and international Higher

Education institutions;
i) Small class size and close student/faculty interaction;

j) Friendly, dynamic, welcoming and inclusive work environment.

8.1.2. Pontos fracos 

Principais pontos fracos:
a) Baixo número de entradas de estudantes nacionais no 2º ciclo de estudos em Engenharia Geológica. Como a

maioria dos estudantes que completam a licenciatura em Engenharia Geológica se inscrevem no curso de

Mestrado antes de entrarem no mercado de trabalho, o baixo número de estudantes no Mestrado só pode ser
atribuído ao contínuo declínio do número de entradas na licenciatura (1º ciclo de estudos);

b) A capacidade de atração de estudantes internacionais para o ciclo de estudos e a participação de estudantes

nacionais em experiências internacionais ainda estão abaixo dos níveis pretendidos;

c) O número de estudantes que se inscrevem no ramo “Estudos Geoambientais” tem diminuído nos últimos
anos. O Departamento está, por isso, a considerar a hipótese de fundir este ramo com o de “Recursos

Geológicos” e criar um percurso formativo conjunto “Recursos Geológicos e Geoambiente”. Pretende-se

também alterar a tipologia das horas de contacto UC Dissertação/Projeto de Teórico-Prática (TP) para

Orientação Tutorial (OT).

8.1.2. Weaknesses 

Main weaknesses:

a) Low enrollment rates of national students in the Master degree in Geological Engineering. As the majority of
students completing the Bachelor Degree Geological Engineering enroll immediately in the MSc Degree before

embarking on their professional careers, the low number of students in the Master degree can only be attributed

to the continuous drop of enrollment rates in the first cycle of studies;
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b) Recruitment of foreign students to the MSc Degree Program and engagement of domestic MSc students in

international experiences are still below intended targets;

c) The number of students choosing the Geoenvironmental Studies option has dwindled in recent years. As part
of a longer-term plan, the Department is considering the possibility of merging this pathway with Geologic

Resources into a joint study path “Geologic Resources and Geoenvironment”. It is also intended to change the

typology of the contact hours of the curricular unit Dissertation/Project from Theoretical-Practicals (TP) to
Tutorials.

8.1.3. Oportunidades 

a) O curso de Mestrado em Engenharia Geológica surgiu para dar resposta à crescente necessidade de

profissionais nesta área, tanto a nível nacional como internacional. A procura de recursos minerais e
energéticos, a proteção ambiental, a gestão responsável dos recursos naturais e os projetos de engenharia

civil continuam a criar emprego na indústria, organizações governamentais e não-governamentais e na

academia;
b) A formação avançada em Engenharia Geológica oferece excelentes oportunidades para exportar

conhecimento e experiência ou exercer atividades profissionais em países emergentes ou em desenvolvimento

como é o caso do Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe e Timor;

c) Existência de oportunidades de investigação para os estudantes que pretendam continuar os seus estudos
em Instituições do Ensino Superior, nacionais ou internacionais.

d) Reconhecimento da UA pela qualidade da sua oferta formativa;

e) Excelente “feedback” de empregadores e antigos alunos sobre o desempenho institucional da UA;

f) Desenvolvimento de relações internacionais, ações de investigação bilateral e cooperação.

8.1.3. Opportunities 

a) The MSc degree programme in Geological Engineering responds to a growing national and international

demand for professionals in this area. Increasing need for energy, mineral resources, environmental protection,
responsible land and water management and civil engineering projects continues to provide jobs in industry,

governmental and non-governmental organisations and academia; 

b) Advanced post-graduate education in Geological Engineering offers prime opportunities to export geologic

expertise and knowledge or work in emergent and developing countries like Brazil, Mozambique, Angola, Cabo
Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe and Timor;

c) Research opportunities are available for students who want to pursue advanced studies and conduct

research in national or international academic institutions;
d) Tradition of teaching excellence at UA;

e) Excellent feedback from employers and alumni on UA and DGEO’s institutional performance;

f) Development of international relations, bilateral research and cooperation.

8.1.4. Constrangimentos 

a) A diminuição da taxa de natalidade em Portugal e a crise económica em que o país se encontra desde 2007

têm levado a uma redução progressiva do número de candidatos ao Ensino Superior, exigindo um esforço

constante para atrair mais estudantes,
b) A redução continuada do financiamento público ao Ensino Superior tem limitado a contratação de novos

docentes e jovens investigadores e a progressão na carreira dos profissionais em exercício. A maioria dos

professores de carreira do DGEO têm idades superiores a 55 anos, o que levanta algumas preocupações em

relação ao envelhecimento do corpo docente, pois a contratação de novos docentes para as universidades
públicas tem estado condicionada, devendo manter-se como tal nos próximos anos,

c) A crescente competição com outras Instituições do Ensino Superior na área geográfica de influência da UA

com ofertas formativas semelhantes constitui uma ameaça em termos de recrutamento de novos estudantes,
d) Falta de sensibilização do público em geral para as questões de ciência e tecnologia e consequente declínio

do número de candidaturas a cursos superiores nestas áreas.

8.1.4. Threats 

a) The decrease of birth rate in Portugal and the current financial crisis affecting the country since 2007 have
led to a progressive reduction of the number of university applicants, requiring a constant effort to attract more

students,

b) Continued reduction of public funding to Higher Education prevents recruitment of new professors and young
researchers and career progressing for the engaged staff. Most of DGEO full tenured professors are older than

55 raising some concerns regarding aging of teaching staff, since hiring of new professors for traditional

academic careers at public universities has been frozen and expected to remain as such for years to come,

c) Growing competition with other national and regional Higher Education Institutions recruiting from the same
student pool or offering similar study programmes imposes a threat on student’s enrolment rates,

d) Lack of public awareness for science and technology workforce issues and consequent declining
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enrollments in undergraduate and post-graduate degree courses in these fields.

9. Proposta de ações de melhoria

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
1) Atrair mais estudantes nacionais para o Mestrado em Engenharia Geológica, desenvolvendo uma estratégia

mais agressiva de divulgação, que envolva a sua publicitação interna e externa (através de encontros informais

com os estudantes de graduação da UA, dos sites oficiais da UA e do DGEO, palestras de oradores convidados,

distribuição de materiais promocionais, campanhas de esclarecimento mais diretas em simpósios,
congressos, feiras, workshops, nacionais e internacionais) e a organização de atividades de formação ao longo

da vida para profissionais de Engenharia Geológica. Continuar a divulgar o ciclo de estudos a potenciais

estudantes e ao público em geral é uma prioridade estratégica do DGEO.

9.1.1. Improvement measure 

1) Attract more national students to the MSc degree program in Geological Engineering by developing a more

aggressive marketing strategy, which involves publicizing the cycle of studies internally through informal

meetings with undergraduate students from UA and, externally, through the official websites of DGEO and UA,
lectures by invited guest scientists, distribution of promotional materials, more direct approaches in national

and international symposiums, congresses, fairs and workshops. Activities oriented to promote lifelong

education among Geological Engineering professionals should also be promoted. Continue to market the MSc
degree program to potential students and the wide public is a strategic goal of DGEO.

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

Prioridade alta – processo em curso, apoiado proactivamente pela UA, tendo como objetivo aumentar o número

de candidaturas de estudantes nacionais nos próximos cinco anos.

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Top priority - Ongoing process, pro‐actively supported by UA, aiming at increasing national student’s enrollment

rates in the next five years.

9.1.3. Indicadores de implementação 
Aumento do número de entradas de estudantes nacionais no Mestrado em Engenharia Geológica

9.1.3. Implementation indicators 

Increase in the number of Portuguese applicants to the MSc degree program in Geological Engineering

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 
2) Estabelecer colaborações, contactos e acordos com universidades estrangeiras, em particular com as dos

países de língua oficial portuguesa, para alargar a base de recrutamento de estudantes do Mestrado e

aumentar a participação de estudantes e de docentes do Mestrado em programas de mobilidade.

9.1.1. Improvement measure 

2) Develop further partnerships, connections and agreements with foreign universities, especially in Portuguese

Speaking Countries, to enlarge the student recruitment pool for the MSc Degree program and to enhance the

participation of MSc students and teaching staff in international internships or exchange programs.

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

Prioridade alta – processo em curso que deverá aprofundado através da implementação de um plano de ação

específico visando o estabelecimento de parcerias internacionais com outras instituições do Ensino Superior.



12/23/2015 ACEF/1516/10762 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=51ec1db3-b2f9-fca0-8c83-561e8d77cf1c&formId=578b2733-51ba-48e4-b432-563c48f3db20&l… 98/101

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Top priority - Ongoing process that should be reinforced by developing an action plan specifically directed to the
establishment of international partnerships with other Higher Education Institutions

9.1.3. Indicadores de implementação 

Número de estudantes estrangeiros inscritos no Mestrado em Engenharia Geológica,
Número de alunos e docentes do Mestrado envolvidos em programas de mobilidade no estrangeiro

9.1.3. Implementation indicators 

Number of foreign students enrolled in the MSc degree program in Geological Engineering, 
Number of MSc students and teaching staff participating in mobility experiences abroad

9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos

9.1.1. Ação de melhoria 

3) Melhorar continuamente o curriculum e o plano de estudos do curso, em consonância com os

desenvolvimentos mais recentes na área de Engenharia Geológica e as expectativas dos estudantes, o que
incluirá a substituição dos ramos “Estudos Geoambientais” e “Recursos Geológicos” por um percurso

formativo conjunto “Recursos Geológicos e Geoambiente” . Pretende-se também mudar a tipologia das horas

de contacto UC Dissertação /Projeto de Teórico-Prática (TP) para Orientação Tutorial (OT), o que levará a uma

redução das horas de contato de 240TP para 30OT .

9.1.1. Improvement measure 

3) Continuous improvement of the MSc curricula and study plan to keep in line with the latest developments in

Geological Engineering and student’s aspirations, which will include the replacement of the existing
“Geoenvironmental Studies” and “Geologic Resources” pathways by a joint study path “Geologic Resources

and Geoenvironment”. It is also intended to change the typology of the contact hours of the curricular unit

Dissertation/Project fromTheoretical-Practicals (TP) to Tutorials(OT), implying a reduction of contact hours from

240h TP to 30h OT.

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

Prioridade média – processo a implementar a curto-médio prazo para melhorar a qualidade das actividades de

ensino-aprendizagem (1/2 anos).

9.1.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

Medium priority – process to implement at short-medium term for improving the quality of teaching and learning

activities (1/2 years).

9.1.3. Indicadores de implementação 

Ajustes na estrutura curricular do ciclo de estudos, envolvendo a criação do ramo “Recursos Geológicos e

Geoambiente” a partir da fusão dos ramos “Estudos Geoambientais” e “Recursos Geológicos”.

9.1.3. Implementation indicators 

Changes to the curriculum by merging of the “Geoenvironmental Studies” and the “Geologic Resources”

pathways into a joint study path “Geologic Resources and Geoenvironment”.

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1. Alterações à estrutura curricular

10.1.1. Síntese das alterações pretendidas 

<sem resposta>
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10.1.1. Synthesis of the intended changes 
<no answer>

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

Mapa XI

10.1.2.1. Ciclo de Estudos:

Engenharia Geológica

10.1.2.1. Study programme:

Geological Engineering

10.1.2.2. Grau:
Mestre

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

<sem resposta>

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

<no answer>

10.1.2.4 Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*

(0 Items)  0 0

<sem resposta>

10.2. Novo plano de estudos

Mapa XII

10.2.1. Ciclo de Estudos:

Engenharia Geológica

10.2.1. Study programme:

Geological Engineering

10.2.2. Grau:

Mestre

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

<sem resposta>

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

<no answer>

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular:

<sem resposta>
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10.2.4. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

10.2.5 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares

/ Curricular Units

Área Científica /

Scientific Area (1)

Duração /

Duration (2)

Horas Trabalho /

Working Hours (3)

Horas Contacto /

Contact Hours (4)
ECTS

Observações /

Observations

(5)

(0 Items)       

<sem resposta>

10.3. Fichas curriculares dos docentes

Mapa XIII

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

<sem resposta>

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

em A1):

<sem resposta>

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

<sem resposta>

10.3.4. Categoria:
<sem resposta>

10.3.5. Regime de tempo na Instituição que submete a proposta (%):

<sem resposta>

10.3.6. Ficha curricular de docente:

<sem resposta>

10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)

Mapa XIV

10.4.1.1. Unidade curricular:
<sem resposta>

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>

10.4.1.4. Learning outcomes of the curricular unit:

<no answer>
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10.4.1.5. Conteúdos programáticos:

<sem resposta>

10.4.1.5. Syllabus:
<no answer>

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

curricular

<sem resposta>

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

<no answer>

10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

<sem resposta>

10.4.1.7. Teaching methodologies (including evaluation):

<no answer>

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

curricular.

<sem resposta>

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

<no answer>

10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>


